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Богослужіння
у Нордерштедті

ТЕМНА СТОРОНА
Роздуми про заздрість

ХТО БІЛЬШИЙ?
Для Бога важливі внутрішні цінності

Тема номера: 
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Меню

У ресторані для гурманів чи у заводській їдаль-
ні – складання меню є викликом для будь-якого 
кухаря, який бажає запропонувати своїм гостям 
різноманітну й смачну їжу. Інколи не просто ре-

алізувати меню, бо відсутній певний інгредієнт для стра-
ви, заявленої кухарем, чи підвищилася ціна на певний 
продукт харчування. 

Найпростіше меню представив свого часу Ісус Христос: 
«Їжа моя – волю чинити Того, Хто послав Мене, і діло Його 
вивершити». Це меню просте і все ж висуває перед нами ви-
моги! 

Аби виконувати Божу волю, треба цікавитися Богом. Не-
має кращої їжі для людей, які являють собою нове створін-
ня, ніж кожного дня знову й знову орієнтуватися на Бога. 
Інколи це вимагає від нас переглянути власне уявлення. 
Однак, воно окупається. Адже така їжа укріпляє віру й під-
тримує наше духовне здоров᾽я.

Імпульс з богослужіння Першоапостола
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Нордерштедт – молоде місто, яке розташоване  на 
півдні землі Шлезвіг-Гольштейн і виникло у 1970 
році внаслідок злиття чотирьох громад. Воно від-
носиться до регіону метрополії Гамбурга і налічує 

близько 72 тис. мешканців. Завдяки близькості до Гамбургу, 
з яким Нордерштедт має транспортне сполучення метром, 
що за 25 хвилин комфортно доставляє у центр метрополії, 
у Нордерштедті спостерігається постійний приріст населен-
ня і зростання економіки. За короткий час він перетворився 
у п᾽яте за величиною місто Шлезвіга-Гольштейна. Нордер-
штедт ділить також з Гамбургом заповідник Віттмоор, одне 
з останніх первозданних і незайманих верхових боліт регіо-
ну, де мешкають 300 видів метеликів і багато рідкісних видів 
тварин, як от бабки (рос. стрекоза), ящірки й гадюки. Такі 
болота, як Віттмоор, мають неабияке значення для екосисте-
ми. Вони є найефективнішими сховищами вуглецю і зв᾽язу-
ють 30 відсотків світового вуглекислого газу, що завдає шко-
ди навколишньому середовищу.

A.V.

4 НС, 4/2020

Нордерштедт
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БОГОСЛУЖІННЯ В НОРДЕРШТЕДТІ /
НІМЕЧЧИНА

ДАТА: 10 листопада 2019 року
БІБЛІЙНА ЦИТАТА: Від Матвія 5, 3
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Бог присутній всюди» 
(№ 202 україномовний)
СУПРОВІД: Окружний Апостол Рюдігер Кра-
узе й Апостол Улі Фальк 

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ
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Сердечно улюблені брати й сестри, я вдячний ми-
лостивому Богові, що Він уможливив мій приїзд 
сюди, в Нордерштедт. Я дуже бажав провести цю 
неділю разом з вами тут, у громаді, і радію, що ви-

пала така нагода. Адже проводити богослужіння тільки для 
однієї громади – це для мене щось особливе.

Я розмірковував: «Милостивий Боже, про що Ти ба-
жаєш розповісти нам недільним ранком?» Адже Першо-
апостол завжди шукає слушну біблійну цитату. Інколи ти 
бачиш, що вже проповідував тим чи іншим словом,  і не 
можеш взяти його знову, або воно не підходить до певно-
го мовного середовища. Отже, нелегко віднайти слушну 
тему; для цього треба інтенсивно молитися до милости-
вого Бога, набратися терпіння й чекати. 

Минулої неділі я глибоко розмірковував над словами 
Господа Ісуса: «... не знаєте о котрій годині Син Людсь-
кий прийде» (Від Матвія 24, 44; Від Луки 12, 40). Таким 
є моє сьогоднішнє послання для вашої громади: Господь 
«прийде тієї години, що про неї ви й не думаєте». 

У відповідь можна почути: «Ах, знову погрози й засте-
реження; будьте готовими, виявляйте послух, бо не знає-
те, коли Господь прийде!» Я дивлюся на ці слова по-ін-
шому. Я бачу в них не погрозу чи застереження, а – утіху: 

Убогі духом
Господь прийде тієї години, що про неї ми й не думаємо; 
тобто навіть тоді, коли ми думаємо: ще не час, ще не пора 
Йому приходити. Адже у кожного з нас є своє уявлення 
про те, якими мають бути обставини Господнього При-
шестя, якою має бути церква чи наша громада, яким має 
бути світ – і лише тоді, саме тоді Господь прийде. А Го-
сподь відповідає: «Ні, Я прийду тієї години, що про неї 
ви й не думаєте». Господь прийде тоді, коли виповниться 
час, тобто – у визначений Богом час. Бог не залежить від 
подій, що відбуваються у світі.

Поміркуймо над Месією, прихід Якого обіцяв Бог. Бо-
жий Син прийшов на землю в абсолютно непідходящий 
час. Ізраїль перебував під римською окупацією, мало хто 
з людей виявляв істинну віру, переважно – тільки зов-
нішню побожність. Я не буду заглиблюватися у цю тему. 
З людської точки зору час приходу Божого Сина на зем-
лю був дійсно неслушним. Але його визначив милости-
вий Бог.  

І в нас, людей, були і є власні уявлення, і сьогодні ми мо-
жемо казати, що все може відбутися по-іншому. Та Го-
сподь мовить: «Для Мене немає жодних перешкод. Не 

турбуйтеся: Я прийду. Ви не можете вирахувати й визна-

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство Небесне».

Цитата з Біблії: Від Матвія 5, 3
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чити час, беручи до уваги тільки світові події, життя церк-
ви чи громади. Це нічого не дасть! Я обов᾽язково прийду! 
Я обіцяю і це станеться. Мій прихід відбудеться у визначе-
ний Богом час». Нам годі його вирахувати. 

Чи розуміємо ми світові події? Чи бодай би – ситуацію 
у церкві? Ми бачимо тільки свою громаду. Гаразд, у мене 
є, очевидно, трохи ширше бачення, бо я подорожую по 
цілому світу, але і я бачу тільки незначну частину Божої 
справи. Я, приміром, не бачив, що відбувалося у вашій 
громаді минулої неділі. Я бачу тільки видиму частину 
церкви і не бачу її невидимої частини. 

Які знаннями ми не мали б, вони все ж є частинними, 
і нам годі вирахувати, коли виповниться час Пришестя 
Господа. Господь прийде і ніхто не зупинить Його. Це не 
погроза, а втіха. А тому нехай все, що ми спостерігаємо, 
не позбавляє нас сили духу. Господь неодмінно прийде!

Ми, звісно, маємо виявитися готовими, однак це – не 
тиск на віруючих. Ми очікуємо на Господа не тому, що 
боїмося чи страхаємося Його; і не тому, що не бажаємо 
тут, на землі, жити. Ні, ми чекаємо на Господа, бо люби-
мо Його і палко прагнемо поєднатися з Ним. Це – наша 
мотивація, згідно з нею ми живимо. А не тому, що ми ба-
жаємо утекти від чогось і не тому, що не хочемо більше 
жити на цій землі чи не хочемо жити з цими людьми. Ні! 
Ми любимо Господа й палко прагнемо поєднатися з Ним. 
Ось чому слова: «Я прийду тієї години, що про неї ви й 
не думаєте» – це не погроза, а втіха. Господь прийде й 
утамує наші жагу й палке бажання.

Наша любов до Господа є вельми великою, тому ми 
палко бажаємо поєднатися з Ним. Саме це визначає нашу 
готовність до Його Пришестя. І більше нічого. «Блаженні 
вбогі духом, бо їхнє Царство Небесне». Це – перша за-
повідь блаженств у переліку блаженств великої Нагірної 
проповіді Ісуса Христа. Вона стосувалося убогих людей. 
І це не випадково. Адже Ісус таким чином підкреслю-
вав, що Євангеліє стосується особливо бідних людей, які 
зазнають велику нужду через несправедливе ставлення і 
відсутність любові до них. Євангеліє стосується людей, 
які не мають, власне, найнеобхіднішого в своєму житті, 
бо інші люди є недобрими, егоїстичними й не виявляють 
до них любові. Отже, Євангеліє стосується насамперед 
убогих людей.

Ісус звіщав Євангеліє насамперед убогим людям, аби 
показати їм: «Бог не забув і не відкинув вас; ваша бід-

ність – не  для вашого страждання і не для покарання – 
Бог любить вас, Він не забув про вас і звертається саме до 
вас, убогих. Ваша бідність не є перешкодою до спасіння. 
Незважаючи на свою бідність, ви все ж увійдете в Небес-
не Царство. Ваше убозтво не є перешкодою.

Нужда, яку нам, людям, доводиться зазнавати на 
землі, не є перешкодою для осягнення спасін-
ня. Ісус, з іншого боку, також підкреслював, що 

вбогість і бідність не є гарантією спасіння. Великі земні 
страждання і нужда не наділяють тебе автоматично пра-
вом увійти в Боже Царство чи на відшкодування: чимало 
довелося тобі страждати, тому твої страждання будуть 
сповна компенсовані в Небесному Царстві: «Я так багато 
страждав і Господь зарахує це мені». Ні, це не так! Убо-
гість, страждання і нужда, яких доводиться зазнавати на 
землі, не є гарантією нашого спасіння. Вони не є водночас 
передумовою спасіння. Про це Ісус також вів мову. Він го-
ворив не тільки про бідних, а й був оточений людьми, які 
мали гроші. У Євангелії від Луки мовиться про те, що ба-
гаті жінки надавали Ісусові фінансову допомогу. Це подо-
бається мені, навіть якщо не відповідає уявленню багатьох 
людей. Ісус мав потребу в грошах. Він також робив покуп-
ки. А хто фінансував Його? Декілька багатих жінок. Про 
це виразно мовиться в Євангелії від Луки. Отже, Ісус був 
дуже радий, що в Нього були люди, які фінансували Його. 

Багатство й бідність не є, отже, запорукою чи умовою 
спасіння. Як багаті, так і бідні люди можуть увійти в 
Боже Царство. Але як бідні, так і багаті мають пле-

кати правильні стосунки з Богом. 
Тепер ми підійшли до нашої біблійної цитати. Бути 

«вбогими духом» означає мати «правильні стосунки» з 
Богом. Це – передумова для спасіння. Будь-яка людина 
може бути вбогою духом. 

Неабияку радість викликало в мене сьогодні виконан-
ня хором пісні, у якій ідеться саме про духовне 
убозтво: «З Тобою повсякчас ...» (№ 305). Ось як 
виражається духовне убозтво. 

Бог створив людину, аби вона жила в єднанні з Ним. 
Через гріхопадіння людина втратила це єднання і з нею 
з тих пір відбувається щось не те. Люди й сьогодні вва-
жають, що не потребують Бога. Ми бачимо, що вони 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ
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Господь прийде і ніхто 

                                 не зупинить Його.

Ісус хотів показати, що Євангеліє 

              призначене особливо для убогих. 
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можуть жити й обходитися без Бога. Економічне стано-
вище є сприятливим, немає війни, люди покладаються 
на прогрес в економіці, медицині й науці; а також – на 
самих себе. Вони й без Бога живуть дуже добре. Однак, 
не маючи єднання з Богом, їм все ж чогось не хватає. 
Вони ніколи не зможуть задовольнятися тим, чого до-
сягнули. У них відсутня душевна рівновага. Так, на землі 
можна жити без Бога. Однак, коли людина не підтримує 
стосунків з Богом, то зазнає певний дискомфорт. Їй про-
сто чогось не вистачає. Вона не почуває себе щасливою. 
А якщо й почуває, то – ненадовго. Чому? Бо не має єд-
нання з Богом. Людина може почувати себе істинною 
людиною і бути щасливою тільки тоді, коли єднається з 
Богом. Ось чому ми співаємо: «З Тобою повсякчас»; без 
Тебе я не можу жити, без Тебе мені чогось не вистачає, 
мені потрібні стосунки з Богом, я потребую спілкування 
з Ним, інакше мені буде чогось не вистарчати. Саме таку 
позицію має займати людина: «Я потребую Тебе, без Бога 
я не можу бути істинною людиною. Без Бога я почуваю 
себе недобре. Я потребую єднання з Богом». Отже, убога 
духом людина потребує Бога.

 

Бути убогою духом людиною означає не повторю-
вати помилку Адама і Єви, які хотіти бути такими, 
як Бог. Вони самі прийняли таке рішення. А навіщо 

нам Бог? Аби казати мені, що таке добро, а що – зло? Я це 
сам можу визначити! Адже я достатньо мудрий, достатньо 
дорослий і сильний. І я сам вирішую, що таке добро, а що 
– зло. Я сам вирішую, чи гріх великий чи ні. Отже, люди з 
самого початку зайняли таку позицію: я сам бажаю вирі-
шувати й вирішую, що є правильним, а що неправильним. 
Але тільки Бог визначає: це добро, а це зло; це – гріх. Не-
має маленьких і великих гріхів. Будь-який гріх віддаляє 
нас від Бога. І нам треба до цього ставитися серйозно!

Убога духом людина проявляє послух. Вона знає: Бог 
знає краще, ніж я. Якщо мені буде навіть 100 років, то 
я не знатиму всього – а Бог знає усе. Мені просто тре-
ба виявляти послух.  Якщо Бог каже, що щось добре, то 
воно – добре. Якщо Бог каже, що щось погане, то воно 
– погане. Я слухаюся Бога. Убога духом людина буде бла-
женною не тільки в Небесному Царстві, а уже сьогодні є 
нею. Така людина має завжди орієнтир. Вона має завжди 
впевненість: «Я йду Божим шляхом і це вірний шлях! Я 
не заблукаю. Я не зроблю помилок, якщо виявлятиму Го-
сподові послух. Я не бажаю відмовлятися від цього ком-
форту». Ось чому вбога духом людина є багатою. Бо вона 
має таку впевненість. 

Убога духом людина знає, що милостивий Бог є велич-
ним, і що нам годі збагнути Його діяння. Богові треба 
просто довіряти. Милостивий Бог знає набагато більше, 
ніж я. Я не знаю нічого. Я знаю тільки одне: Бог любить 
мене. Цього мені достатньо. 

Таке бачення людей, як правило, не влаштовує. Людина 
хоче все розуміти. Вона шукає усьому пояснення. Вона 
бажає тримати все під контролем. Вона хоче самостійно 
всім управляти й керувати. Тоді їй живеться добре. «Я 
маю все вирішувати, я маю все знати, я маю все розуміти. 
Я розпоряджаюся своїм життям і тримаю все під контро-
лем».

Людина не здатна тримати все під контролем, але 
вірить у це. Убога духом людина знає, що все знаходиться 
в Божих руках. «Усе буде не так, як я хочу. Я не розумію, 
чому я маю йти цим шляхом; я не розумію, чому все від-
бувається не так, як я хочу, а інакше. Але я довіряю мило-
стивому Богові. Він любить мене». Убога духом людина 
не шукає пояснень. Вона вже має їх. Убога духом людина 
знає: «Бог любить мене і бажає мені спасіння».

Тому така людина не має страху перед майбутнім, не 
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ЄПИСКОП 
АРВІД БЕКМАН:

Єпископ Бекманн (округ 
Гамбург-Північ, Німеч-
чина) вдався до влас-
ного досвіду вчителя і 
розповів, що учні теж 
розглядають свою думку 
про що-небудь як незапе-

речну істину: «Я  спостерігав це у школі, коли мої 
учні говорили мені: «Пане Бекманне, це так-то і 
так-то». Але коли я розширюю перспективу ди-
тини, то вона розпізнає, що особисте бачення не 
може бути мірилом. «Не дивімося тільки на свій 
маленький світ і на свої уявлення про те, як щось 
має бути. Нехай наші власні уявлення не перетво-
рюються у норму для життя громади, а завжди 
запитуймо: чого хоче Бог; куди Він нас спрямовує 
і яку користь я можу принести?» 

має боязні, а – тільки впевненість. Довіра до Бога робить 
її сильною. Убога духом людина є блаженною, бо завжди 
розуміє: «Я не розумію Бога і нічого не тримаю під своїм 
контролем, але я довіряю Богові, бо Він любить мене і все 
буде добре!» 

Убога духом людина ніколи не нехтує і не зневажає 
самого себе. Ні! Вона знає: «Бог знає мене краще, 
ніж я – себе!» Ми маємо досвід, що нам годі впора-

тися з усім. Ми маємо досвід, що знову й знову впадаємо 
в гріх. Ми маємо досвід, що хочемо робити добро, а коїмо 
зло; ми бажаємо уникнути зла і все ж робимо його. Ми 
маємо досвід, що є слабкими і немічними, й не раз мови-
мо: «Ах, милостивий Боже, я не можу з цим впоратися. Я є 
просто надто слабким». А Бог відповідає: «Ні, ти впораєш-
ся з цим. Я знаю тебе краще, ніж ти себе. Ти зможеш це. 
Я допоможу тобі й ти неодмінно впораєшся з цим». Убо-
га духом людина каже: «Милостивий Боже, якщо Ти так 
кажеш, то я Тобі вірю». Така людина сповнюється силою 
духу й продовжує працювати. Убога духом людина не ста-
виться з неповагою до себе. Це – хибне смирення. 

Кожного разу, коли Бог вимагає від нас щось, ми ка-
жемо: «Милостивий Боже, я є слабким, я не впора-
юся з цим». Ні, з Божою допомогою ми зможемо 

все. Убога духом людина каже: «Якщо Ти мені кажеш, то я 
виконаю це». Така людина не опускає рук, а знову й знову 
сповнюється силою духу, адже після кожного святкування 
Святого Причастя Бог каже їй: «Тепер іди й роби! Я даю 
тобі ще один шанс, ти впораєшся». Приблизно це ми чує-
мо під час святкування кожного Святого Причастя: «Іди, 
ти впораєшся з цим!» 

Убога духом людина каже: «У мене, щоправда, є інший 
досвід. Але якщо милостивий Бог каже мені, що я впо-
раюся з цим, то я зроблю ще одну спробу». Це визначає 
сутність убогої духом людини. Вона довіряє Богові. 

Убога духом людина знає, що не заслуговує на спасін-
ня. Спасіння – це щось надзвичайно велике і нам його 
годі здобути добрими ділами чи вчинками. Убога духом 
людина усвідомлює це. Вона знає, що спасіння ми здобу-
ваємо завдяки Господній милості. «Бог дарує мені спасін-
ня. Я не заслуговую на нього» - це звучить так приємно 
у суспільстві, де все вимірюється успіхом. Це не критика 
суспільства, а констатація факту. У ньому все вимірюєть-
ся успіхом.

  

Уявіть-но, що ми здобуваємо спасіння тільки до-
брими ділами. Якщо так, то в мене немає жодних 
шансів! І я не здобуду спасіння. А Бог каже: «Ні, ти 

не заслуговуєш на спасіння. Я з милості дарую тобі його». 
Це – неабияка втіха. Отже, убога духом людина знає, що 

ОКРУЖНИЙ 
СТАРІЙШИНА 
КАЙ РЕДДІГ:

Окружний старійши-
на Реддіг (округ Гам-
бург-Північ, Німеччина) 
вів мову про те, що бого-
служіння з посланням: Го-
сподь прийде в потрібний 

час, він переживає як мотивацію віри. «Я сприйняв 
сьогоднішнє послання так: воно надзвичайно мене 
мотивувало, а коли людина має мотивацію, то 
отримує сили і мобілізує їх для виконання справ, 
а також захоплює інших людей. У мене є побажан-
ня для нашого округу, для громади: наповнюйте 
все, що маєте, цим у вищій ступені мотивуючим 
посланням, яке ми почули сьогодні від нашого 
Першоапостола».

спасіння не залежить від особистих заслуг: «Якщо я 
виявлюся невірним, то Бог – вірний! Це знімає напру-
гу. Мені не треба заслуговувати на спасіння, я здобу-
ваю його завдяки Господній милості. А кому Бог дарує 
милість? Людям, які люблять Його».

Це звучить зовсім по-іншому! Аби здобути Божу 
милість, ти маєш просто любити Бога всім серцем 
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Бог пропонує спасіння людям, які:
– віддають себе Йому, виявляють послух і довіря-
ють Йому;

– шукають Його милість і проявляють милість по 
відношенню до ближнього;

– працюють над тим, аби ставати подібними до об-
разу Христа. 

го, ніж я; і продовжує любити його; а тому і я 
маю любити ближнього». 

Блаженні вбогі духом. Люди вважають, що 
їм, аби жити гармонійним життям, не потрі-
бен Бог. Якщо уважно приглянутися до світу, 
то помітимо, що це не так. Убога духом лю-
дина знає, що єдність можлива тільки і через 
Ісуса Христа. І скільки б ми не докладали зу-
силь, однак, істинна й тривала єдність мож-
лива тільки з Ісусом Христом і через Нього. 
Єдність один з одним можлива лише тоді, 
коли ми будемо співвідносити себе з Ісусом 
Христом і брати з Нього приклад. Лише так, 
а не по-іншому, ми набуваємо Христову сут-
ність. Якщо ми збагнемо це й намагатимемо-

ся іти вслід за Ісусом Христом, то здобудемо єдність з 
Ісусом Христом. 

Убога духом людина переживає на собі те, що інші не 
переживають. Вона відчуває на собі присутність Ісуса 
Христа у спільноті людей, які слідують за Ним. «Якщо 
ви об’єднані в Моє Ім’я, якщо ви зібрані в Моє Ім’я, то Я 
серед вас». Якщо люди намагаються здобути єдність без 
Христа, то приречені на поразку. У них нічого не вий-
де! Але якщо вони будуть єднатися з Ісусом Христом, то 
здобувають досконалу єдність і переживатимуть у спіл-
куванні один з одним присутність Христа.

Дорогі брати й сестри, будьмо духовно убогими людь-
ми. Усі ми потребуємо Бога. Я візьму з собою слова цієї 
пісні: «З Тобою повсякчас, без Тебе я є нічим, а тільки – 
людиною. Я потребую єднання з Богом». Бог знає, що до-
бро, а що - зло. Він тримає усе під контролем. Я довіряю 
Йому. З Його допомогою я впораюся з усім. Я не заслу-
говую на спасіння. Божа милість – це дарунок людям, які 
істинно люблять Його. Бог знає значно більше, ніж я про 
мого ближнього, і все ж продовжує любити його; тому і 
я можу любити і прощати ближньому. Будьмо єдиними в 
Ісусі Христі, тоді ми зможемо насолоджуватися не тільки 
спільною єдністю, а й присутністю Господа серед нас. 

і всією душею. Це приносить задоволення. Бог дарує 
милість. Він дарує спасіння людям, які Його істинно лю-
блять. Ця звістка сповнює утіхою. Блаженні вбогі духом.

Убога духом людина дає собі правильну оцінку. Вона 
добре знає: «Я – грішний, мій сусід – грішний і мій ближ-
ній – також». Це допомагає йому будувати стосунки з 
ближнім. Убога духом людина добре знає: «Я цілковито 
залежу від прощення провин. Якщо Бог не прощатиме 
мені їх, то я виявлюся пропащою людиною». Як така лю-
дина дивиться на ближнього? Вона бачить, що він є недо-
сконалим, і що він не все робить правильно. Але вона не 
може дозволити собі судити чи критикувати ближнього 
й казати: «Ні, він не заслужив на спасіння». Бо така лю-
дина знає: «Я також грішний. Мені також потрібне про-
щення. Якщо я отримую прощення й спасіння, то його 
може отримувати також мій ближній. Я, що стосується 
спасіння, не є кращим від нього. Він грішний, і я гріш-
ний – ми знаходимося на одному рівні. Якщо я отримую 
спасіння, то й він має отримувати його. Це допомагає 
прощати. Якщо я потребую Господню милість, то також 
маю прощати». 

Убога духом людина знає: Бог любить мого ближнього. 
Ближнього любити не так просто. Ми знаємо багатьох 
людей, деяких ми щиро любимо, а інших ... Один Окруж-
ний Апостол, який уже в вічності, свого часу казав: «Так, 
є люди, яких ми любимо щиро, а є люди, яких ми люби-
мо з болем, бо добре знаємо їх». І все ж нам треба сказа-
ти, що ми мало що знаємо про свого ближнього. А Бог 
знає про мого ближнього усе і продовжує любити його. 
Отже, те, що я знаю про свого ближнього, не повинно 
перешкоджати мені любити його; бо Бог, Який знає знач-
но більше, ніж я, продовжує любити його. І це визначає 
сутність убогої духом людини: «Я визнаю, що є люди з 
непростими характерами. Я розумію, що жити з ними 
нелегко. Але Бог знає значно більше про мого ближньо-
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Ідеал громади, напевно, добре передає біблійна ци-
тата: «Вони постійно перебували в апостольській 
науці та спільності, на ламанні хліба й молитвах» 
(Діяння 2, 42). Реальність, однак, показує, що наші 

громади значною мірою відрізняється від цього ідеалу 
і мають недоліки. «Воно так і є!» – це погана відповідь. 
Ісус не бажає чути її. Деякі Божі діти стикаються в гро-
маді з «вульгарністю» і підлістю, що завдають біль, від-
даляють від Ісуса Христа і не мають з Ним нічого спіль-
ного. 

Створення у громаді різних груп і «таборів» може 
вельми нашкодити й зруйнувати її. У громаді, де люди 
обмовляють одного, замість того, щоб спілкуватися один 
з одним, уже проростають руйнівні паростки.

Громада живе завдяки згуртованості, а не розподілу! 
Деякі люди вважають, що мають повне право щось от-
римувати від громади – замість того, аби щось давати й 
брати активну участь у її житті. Громаді потрібні «під-
приємці», а не – «ухильники». Їй потрібні дієві люди, 

помічники й подвижники і в жодному разі – не критики! 
Громада потребує більше чуйності, ніж чутливості!

Людина, яка бажає жити в любові Ісуса Христа, має 
спочатку опанувати й засвоїти ази міжособистісних 
відносин: терпимість, повагу, порядність, уважність, 
емпатію (ред. співпереживання), соціальну компетент-
ність і співчуття. Не можливо в повний голос говорити 
про любов і вимагати її для себе й водночас не виявляти 
порядності й поваги до ближнього. Чи може панувати 
мир у громаді, якщо сестра А. обмовляє сестру Б. з се-
строю В.? Чи може панувати мир у громаді, якщо брат А. 
не прощає братові Б., бо той колись зробив помилку по 
відношенні до нього. І брат А постійно веде з усіма мову 
про це?

Як може громада жити й розвиватися?  Коли вона пе-
ребуває:

 у любові до Бога й до ближнього. Це має бути постій-
ною життєвою реальністю, а не – благим побажанням;  

 у вченні Ісуса Христа, яке є водночас ученням Апо-
столів і не потребує жодних інших учень;  

 у єднанні, яке не знає розколів;  
 у ламанні хліба. У розподілі того, що допомагає і 

будує ближнього. Нужда ближнього має стосуватися 
КОЖНОГО. Неприпустимо думати: «Мені байдуже!»  

 у молитві, яка означає: залучати Бога до будь-якої 
справи. Людина, яка молиться, не лається. Людина, яка 
молиться, не злословить. Людина, яка молиться, робить 
вельми важливий внесок у формування громади. 

Будуймо свої громади в дусі Ісуса Христа, а не фіктив-
но, за власними поглядами чи уявленнями про ідеальну 
громаду. Адже йдеться про Церкву Ісуса Христа.

Улі Фальк

Громада
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ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 9.03.1964 р.
ПРОФЕСІЯ: підприємець
АПОСТОЛ з 9.05.2010 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Гамбург, Шлезвіг-Гольштейн

АПОСТОЛ 
УЛІ ФАЛЬК

Апостол Фальк у виставковому комплексі Дюссельдорфа

СЛОВО Й ВІРА | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ
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Яке марнотратство! І дійсно: ви-
ходить сіяч і розкидає насіння 
по полі. Скрізь і всюди! Йому, як 
здається, неважливо, що він роз-

кидає багато насіння намарно: і на дорогу, 
і в терни, і на кам᾽янистий ґрунт. Він і не 
збирається розігнати птахів, які тільки й 
чекають, аби полакомитися насінням. Сіяч 
просто розкидає насіння. Він терпляче й на-
полегливо йде полем і сіє, хоча знає, що ча-
стина посіяного принесе небагатий урожай. 
Він усе ж продовжує сіяти.

Чи поступати нам так само? А чи перевіря-
ти доцільність своєї праці й кидати насіння 
виключно у ті місця, які дійсно принесуть 
багатий урожай?  

Ви, власне, зрозуміли суть цієї історії. Адже 
знаєте цю притчу Ісуса Христа. Нею Господь 
вів мову про таємниці Божого Царства. 
Своїм учням Він пояснював значення цієї 
притчі: сіяти слово – це поширювати Єван-
геліє. Ісус знав, що по відношенню до деяких 
людей це буде марною справою. Він усе ж 
звіщав Євангеліє усім: садукеям, фарисеям, 
книжникам і навіть язичникам, а також ба-
гатьом грішникам і знехтуваним людям, які 
приходили до Нього. Отже, Він ніс Благу 
звістку, Євангеліє, усім і був упевнений, що 
Його слово принесе плоди. 

Якщо наш Господь сіє з непохитним оп-
тимізмом, то й ми можемо жити за Єван-
гелієм, з радістю покладатися на Нього і «сія-
ти» Його слова. Нам не треба турбуватися, 
чи виявиться віра живою, незважаючи на 
напівпорожні лавки в церквах; незважаючи 
на те, що рідіють громади, що існують не-
втішні прогнози відносно зменшення кіль-

кості прихожан у церквах у порівнянні з 
тим, що було 20-30 років тому назад. Нам не 
треба впадати у відчай, якщо люди, які ото-
чують нас, не чули церковних пісень й ази 
християнського вчення здаються їм такими 
ж незрозумілими, як і китайська грамота. 
Господь сіяв, хоча з самого початку знав, що 
не всі приймуть Його і не всі повірять Його 
слову. «Котрі ж прийняли Його – тим дало 
право дітьми Божими стати, які в Ім᾽я Його 
вірують»,  - наголошує Апостол Іван.

Бог є вельми великим, бо посилає сонце, 
аби воно світило як для добрих, так і для 
поганих людей! Бог не вважає Свою пра-
цю марною! І «достукується» до всіх людей. 
Будь-яка людина може відчути й спізнати 
любов, яку Він приносить людям.

Господь терпеливий до нас. Навіть якщо 
ми, буває, являємо собою твердий ґрунт. 
Навіть якщо ми намагаємося «згасити» своє 
захоплення і поводимо себе як птиці, які 
викльовують добре насіння; навіть якщо нас 
захоплюють турботи про земне життя і Боже 
слово «задихається» у нас, то Бог усе ж по-
руч з нами. Він продовжує сіяти! «Ще ж інше 
впало на добру землю - і дало плід, що сходив 
і ріс». 

Ми бачимо картину, яка сповнена спокою, 
миру і надії. Вона походить, немов би з іншо-
го світу, який не є таким метушливим. Який 
не шукає порятунку в безжальному прагнен-
ні до прибутку. Сіяч йде полем і розкидає 
насіння. Ми зупиняємося і насолоджуємося 
миром, яким сповнена ця картина. Сіяч знає, 
що робить. Він уже бачить урожай. І його на-
сіння приносять плід – «те у тридцять, те у 
шістдесят, а те й у сто разів більше».

Вийшов сіяч
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ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД

Був День подяки. Початок бо-
гослужіння запланували на 
10.00 годину. У мене є про-
блеми зі здоров᾽ям, тому я 

завжди приходжу до церкви неза-
довго до виконання вступної пісні. 
Цієї неділі я вийшла з дому при-
близно о 9.45 год., бо мені потрібно 
10 хвилин, аби дістатися до церкви.

Коли я прийшла до церкви, то 
подивилася на дошку оголошень і 
з᾽ясувала, що богослужіння розпо-
чалося о 9.30 год. Навколо не було 
жодного брата чи сестри, а при две-
рях не стояли диякони. «Що роби-
ти?» – спантеличено думала я. Мої 
думки плуталися.

Я посоромилася входити до церкви 
через пів години після початку бого-

служіння, тому розвернулася і пішла 
додому. Була приблизно 10.00 година 
ранку. Раптом на дорозі з᾽явилося 
авто. У ньому сидів наш диякон. Я 
побачила, що він поставив авто на 
стоянку й пішов до входу у церкву.  
«Якщо він увійде, навіть якщо із за-
пізненням, то ти також увійдеш», 
– сміливо говорила я собі. Я повер-
нулася назад і відкрила двері церкви. 
І, о диво, громада щойно розпочала 
виконувати вступну пісню.

       Неабияка радість і вдячність 
охопили моє серце! Бог послав ди-
якона у потрібний час, а інакше я 
пішла б додому замість того, аби по-
бувати на богослужінні. 

М.Г.

Спізнилася

Вона не любила 
спізнюватися. І все ж з 
спізнилася. Далі описано, 
як сестра по вірі пережила 
близькість Бога.
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У цій статті публікується додатковий матеріал до рубрики 
«Із Біблії» дитячого журналу «Ми, діти».

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»

Царі в Ізраїлі
Ще задовго до того, як в Ізраїлі став правити цар, Мойсей письмово закріпив його права 
і обов’язки. Аби показати, кому цар зобов’язаний своїм владарюванням, один з пророків 
повинен був помазати його в царі: він владарював від імені Бога і ніс відповідальність перед 
Ним. Тому царя називали ще «помазаником Бога».
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У сусідніх з Ізраїлем державах царі почали прави-
ти набагато раніше, ніж в Ізраїлі. Навіть після 
того, як коліна Ізраїлю зайняли Ханаан, вони не 
приєдналися до місцевого царства; СУДДІ вер-

шили правосуддя й були проводирями у війнах. Лише 
незадовго до 1000 року до Р. Х. нестійко об᾽єднані колі-
на Ізраїлю утворили централізоване царство. Оскільки 
сусідні племена філістимлян являли собою воєнізовану 
перевагу, то ізраїльтяни вирішили, що не зможуть здола-
ти ворогів без стійкого об᾽єднання.

Царство Стародавнього Ізраїлю корінилося в обітни-
цях Бога його праотцям. По-юдейському це звучить як 
«машиах» (по-грецьки «Месія»), що в перекладі з грець-
кого означає «Христос». На Стародавньому Сході вва-
жалося, що ЦАР - це БОГ, ЯКИЙ СТАВ ЛЮДИНОЮ, 
і його належалося почитати як Бога. В Ізраїлі, навпаки, 
єдиним Господом і Царем вважався Яхве. Коли ізраїль-
тяни просили в Бога про царя, то пророк Самуїл спочат-
ку відмовив їм у цьому. Бажання народу було для нього 
вираженням того, що він нехтував керівництвом Бога. 
І все ж він зробив те, що бажав народ. Після ПОМА-
ЗАННЯ царя пророком, воно мало бути погодженим 
зі ЗБОРАМИ НАРОДУ. Саме так це відбувалося з пер-
шим царем Ізраїлю, Саулом. Давид також був помаза-
ний Самуїлом у царі. Але лише через роки, після вигра-
ної битви, іудейські воїни обрали Давида своїм царем. А 
згодом він став царем об᾽єднаного царства. Поява царя 
призвела до значних змін. Централізоване правління 
вимагало значну кількість СЛУЖБОВЦІВ, а оскільки 
часто велися війни, то ПРОФЕСІЙНІ СОЛДАТИ, які 
не могли ні обробляти ріллі, ні пасти стада, потребува-
ли оплати своїх послуг. Тому й підвищили ПОДАТКИ, 
унаслідок чого зубожіла частина вільних селян. За часів 
третього царя, Соломона, до Ізраїлю долучилися чужі 
племена, які часто противилися виконанню Божих за-
повідей. Причиною цього були збільшення території 
держави, торговельні відносини з сусідніми державами 
й одруження Соломона з чужинкою. Дороге утриман-
ня царського двору, зміна господарства й суспільства, 
а також підневільна праця призвели до того, що в роки 

правління Соломонового сина Ровоама бл. 926 р до Р. Х. 
велике царство розпалося на дві частини: на північний 
Ізраїль і південну Юдею.

Що стосується Ізраїлю, то в результаті погроз, які 
надходили від ассірійців, до нас дійшли насамперед іме-
на царя Ахава й цариці Єзавелі, які постійно мали су-
тички з пророком Іллею. Вони, як і більшість царів, під-
давалися в епоху Старого Завіту різкій критиці й осуду, 
оскільки не цікавилися Божою волею.

За часів Ісуса місцевий цар був залежним підда-
ним римського імператора. Смертельні вироки могли, 
приміром, виносити тільки римляни (тому Ісуса й при-
вели до Пилата). Одразу за царем на ієрархічній драбині 
стояла інша знать і високопоставлені службовці. Свя-
щенники також належали до невеликої групи впливо-
вих осіб. Вони служили в Єрусалимському храмі. Се-
редній прошарок у суспільній піраміді займали селяни, 
ремісники, торговці й дрібні службовці. Жінки, діти, 
удови, сироти, поденники, безробітні, жебраки, митарі 
й хворі стояли на найнижчому щаблі суспільства. Ісус 
є нащадком ЦАРЯ ДАВИДА. Він народився, аби бути 
Царем іудеїв. Однак Він знехтував мирською владою і 
мовив: «Царство Моє не від світу цього».
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Йоганн і Марлене разом зі своїми батьками запрошені на весілля в один із замків. У першій поло-
вині дня дітям дозволяють оглянути великий зал з безліччю костюмів. Йоганн був заворожений 
царським костюмом, та й Марлене хотілося побувати царицею. Дітям дозволяють переодяг-
нутися в царське вбрання. Йоганн переодягається першим, і своїм царським виглядом викликає 
захоплення у присутніх: «Ти виглядаєш чудово!» Коли Марлене одягнула царський наряд, то не 
вбігає, як зазвичай, у кімнату, а заходить повільно і з гідністю. Діти насолоджуються увагою при-
сутніх і відчувають себе більш значущими, ніж є.

Хто більший?
         ДЛЯ БОГА ВАЖЛИВІ ВНУТРІШНІ ЦІННОСТІ

У недільній школі Марлене і Йоганн чують історії про 
біблійних царів, перш за все – про царя Соломона і 
царя Давида. Бог з восьми братів обрав царем Да-
вида, хоча зовні він найменше підходив для цього. 

Його брати були вищими й красивішими від нього. І все ж 
Бог бажав поставити царем саме Давида, бо бачив його сер-
це і мужність. Будучи пастухом, Давид обороняв свої стада 
від диких звірів. Окрім цього, Господь Бог бачив, що він був 
богобоязливою людиною. Учитель недільної школи розповів 
дітям цю історію і запитав, чи знають вони ще іншу біблійну 
історію про царя. 
Йоганн і Марлене, щоправда, не згадали про жодного 
біблійного царя, але підняли руки й розповіли про за-
мок, в якому нещодавно побували; а також про те, що 
їм дозволили одягнутися у царські вбрання. Йоганн за-
хоплено розповідав про те, що йому дозволили зійти на 
трон, і що він та його сестра почували себе могутніми й 
величними. «А чи відчували ви себе такими ж мудрими, 
як царі, про яких розповідається в Біблії?» – запитав учи-
тель недільної школи. Марлене і Йоганн замислилися. 

Вони відчували себе могутніми і більш значущими, ніж 
є. Але чи мудрішими? Обидва заперечливо хитали голо-
вами. Учитель зачитав цитату з Біблії про царя Давида: 
«... чоловік дивиться на лице, а Господь дивиться на сер-
це» ». Він пояснив дітям значення цих слів: Бог судить не 
за зовнішніми ознаками, а дивиться на серце. Царі на-
родів панують над людьми, які повинні підкорятися їм. 
Аби догодити Богові, важливо бути мудрим правителем. 
Діти запитали: «А що значить – бути мудрим? » «Бути 
мудрим – означає приймати рішення відповідно до Бо-
жественних цінностей», – пояснив учитель. Такі рішення 
може приймати не тільки цар, а будь-яка людина.

Передавати внутрішні цінності?

Ціннісні уявлення – це істотні моральні й етичні ознаки 
особистості всередині одного ціннісного суспільства. До 
нематеріальних цінностей відносяться зовнішні, зримі 
речі, як-от краса; і внутрішні(духовні) цінності, як-от: 
любов, милосердя і смиренність. Внутрішні цінності ми 
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проявляємо у своїй поведінці. Ми, люди, є соціальними 
істотами; тому в нас закладені співчуття і турбота про 
ближнього. Чи проявляємо ми ці позитивні внутрішні 
цінності по відношенню до всіх людей, а чи відбираємо 
для себе невелике коло людей, які подобаються нам? Цін-
ності – немов дорожні вказівники на нашому життєвому 
шляху; вони показують, у що ми вкладаємо свої енергію 
і час. Поведінка людини відповідно до ціннісних уявлень 
допомагає їй знаходити своє місце в суспільстві й у своє-
му найближчому оточенні; адже будь-яка група живе за 
певними ціннісними уявленнями. Християнська спільно-
та однозначно орієнтується на цінності, які приніс Ісус 
Христос. Віра в Бога і Його діяння, а також відвідування 
богослужінь сприяють утвердженню цих духовних цін-
ностей як у дорослих, так у дітей.  

Довіра та її передумови

Діти засвоюють ціннісні уявлення від батьків і друзів, а 
також у таких установах, як школа і церква. За допомо-
гою похвали, уваги, покарання чи неуваги дитина вчить-
ся тому, що вона має робити, як має поводитися, аби 
викликати позитивне ставлення до себе. Маленькі діти 
по-особливому засвоюють ціннісні уявлення, коли спо-
стерігають за дорослими людьми і наслідують їхню по-
ведінку. 
Необхідною передумовою для цього є стабільна почат-
кова довіра. Початкова довіра – це внутрішня емоційна 
впевненість, яку дитина здобуває ще у перші місяці свого 
життя; це переконаність у тому, що вона може довіряти 
людям зі свого оточення і покладатися на них, бо вони 
по відношенню до неї налаштовані доброзичливо й при-
хильно. Початкова довіра в дитини виникає тоді, коли 
формується узгодженість між світом і її власними потре-
бами. Якщо діти здатні розвинути в собі таку початкову 
довіру, то вона супроводжуватиме їх упродовж усього їх-
нього життя.

Загальнолюдські цінності

Батьки, при цьому, запитують у себе: які цінності ми має-
мо передавати своїм дітям, аби вони мали стійку мораль-
ну свідомість і були захищеними від спокус? Дослідники 
твердять, що є цінності, які вихователі, батьки чи дорослі 
неодмінно мають передавати своїй дітям, аби вони могли 
бути щасливими й задоволеними. 
Це, по-перше, емпатія. Коли діти бачать, як тато, мама, 
учителі або бабусі й дідусі ставляться до інших людей, то 
це неодмінно відображається на їхній поведінці. Якщо 
батьки готові допомагати й заступатися за інших лю-
дей, то така ж поведінка, імовірно, проявиться і в їхніх 

дітях. Дослідження Університету м. Каліфорнії (США) 
показують, що батьки впливають на чуттєвий світ своїх 
дітей. Вони можуть підтримувати їх, коли ті, приміром, 
допомагають своїм однокласникам виконувати домашнє 
завдання чи роблять покупки для сусідів.  
Іншою загальнолюдською цінністю є обачність і збері-
гання спокою у стресових ситуаціях. Завдяки спільному 
проведенню дозвілля, читанню вголос чи іншим спіль-
ним заняттям зміцнюється зв’язок між батьками й діть-
ми; тоді діти краще пораються з напругою, що виникає 
після відпочинку. 
Окрім цього, діти мають бути енергійними й уміло пора-
тися з вимогами й викликами часу. Батьки можуть допо-
магати своїй дитині, коли вона ще тільки почала повзати: 
ставити перед нею дещо вищі вимоги, ніж з якими вона 
може легко поратися, і допомагати їй виконати їх.
Ще одна цінність, яку мають здобувати діти, – це дбай-
ливість. Дітей треба привчати до дбайливого ставлення з 
ресурсами землі, і пояснювати, що наявність їжі і пиття 
не є чимось само собою зрозумілим. Якщо привчати дітей 
до дбайливого використання кишенькових грошей і зао-
хочувати їх до підробітку для задоволення їхніх власних 
забаганок, то з них будуть дорослі люди, які раціонально 
й дбайливо ставляться як до фінансів, так і до природніх 
ресурсів. 
Важливо також учити дітей брати на себе відповідаль-
ність. Для цього їх треба, приміром, привчати до постій-
ного виконання домашніх завдань й отримання добрих 
оцінок, а також – до того,  аби вони визнавали й виправ-
ляли свої помилки.

Учитися бачити серцем

Моральне становлення дітей, від маленьких, які схильні 
до афектів, і до зрілих та відповідальних – це тривалий і 
багатоступінчастий процес. Приклад батьків учить тому,  
що є поведінка, яка має негативні наслідки, і спонукає 
дітей свідомо уникати її. Наприклад, тато, коли дитина 
злісно штовхає його, може вдатися до перебільшення й 
голосно закричати: «Ой, як боляче!». Так він викликає у 
дитини почуття провини. Згодом у молодшому шкільно-
му віці батьки ведуть мову з дітьми про почуття інших 
людей, а також про те, як їхню поведінку сприймають 
інші люди. На допомогу приходять також рольові ігри. 
Давида призначили царем не тому, що він був первона-
родженим чи гарним з вигляду. Соломон приймав мудрі 
рішення не тому, що був царем. Обидва мали добре серце, 
яке Бог бачив. Тому Бог допомагав їм приймати правиль-
ні рішення. Як мовиться у «Маленькому принці»: «Очі 
сліпі. Шукати треба серцем».
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«Брати ж його, бачивши, що батько любить його 

більше, ніж усіх братів, зненавиділи його, тож і не 

спроможні були з ним сумирно розмовляти»(Буття 

37, 4). Йосип і його брати – всі вони хотіли одного: 

любові, прихильності й уваги з боку свого батька 

Якова. Однак він любив Йосипа більше, ніж інших 

дітей. Це розбудило в братів ниці інстинкти. Коли 

трапилася зручна нагода, то вони задумали убити 

брата.

Темна сторона
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        БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ

Фрідріх Овербек (1789-1869): «Продаж Йосипа братами», 

Стара національна галерея, м. Берлін (Німеччина)
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Заздрість – це один із найдраматичніших почуттів 
людини. Недарма Святе Писання часто ставить 
заздрість в один ряд з убивством, ворожнечею, 
гнівом, наклепом, лицемірством і злістю. Багато 

хто бачить у заздрості головне зло людини, з якого не може 
виникнути нічого доброго. Особливо у писаннях Старого 
Заповіту заздрість представляється у кривавому світлі й 
ставиться в один ряд із жорстоким злочином.

Прикладом, який говорять сам за себе, є згадана вище 
історія про Йосипа і його братів. У їхнього батька, 
Якова, було одинадцять синів. Останню дитину сім᾽ї – 
«сина своєї старості», мовлячи дослівно, – Яків любив 
більше інших синів. Така особлива прихильність бать-
ка до Йосипа проявилася навіть у різнобарвному одязі, 
яку Яків наказав зшити своєму наймолодшому синові. 
Тепер усім стало зрозуміло одне: інші сини могли роби-
ти що завгодно, однак ніколи не зможуть здобути такої 
любові й прихильності від батька Якова, яку мав Йосип.

Доручення синів були також розподілені нерівномір-
но. Тоді як десять старших синів пасли стада, то молод-
ший залишався вдома, й, оскільки він користувався 
довірою свого батька, то батько посилав його слідом 
за братами, аби стежити за ними й доповідати про все 
йому. Це ще більше підігрівало ненависть братів. Коли 
Йосипу приснився сон, що його батько, мати й брати 
вклонялися йому, то він переповнив і без того наповне-
ну до країв чашу ненависті братів. У той час подібне 
вважалося нечуваною зухвалістю і зарозумілістю по 
відношенню до родоначальника й батька сімейства. За 
таку непокору й зухвальство Йосип мав понести суворе 
покарання. Однак батько, який, безсумнівно, не терпів 
би такого зухвальства від жодного іншого сина, лише 
м᾽яко докорив Йосипові. Як повідомляється у Священ-
ному Писанні, Яків навіть «запам᾽ятав ці слова». Тоб-
то, зберігав їх у своїй пам᾽яті, бо передчував, що вони 
є важливими, і що сон міг справдитися. Після цього 
випадку іншим синам стало зрозуміло, що вони через 
Йосипа ніколи не зможуть домогтися прихильності з 
боку батька. Це викликало в них неабияку заздрість, 
утамувати яку вони могли тільки шляхом убивства сво-
го брата. 

Люта заздрість

Ще одна жорстока історія про фатальну заздрість – це 
подвійна жертва Каїна й Авеля. Обидва принесли Богові 
жертву. Обидва хотіли одного й того ж: прихильності 
й благословення Бога. Однак, усе вийшло інше. Бог ми-
лостиво прийняв жертву Авеля. Його брат Каїн заздрив 
йому в цьому, адже тепер у Авеля було те, чого так пал-

ко прагнув Каїн. Каїн не бачив іншої можливості, аби 
знайти бажану милість і благословення Бога, як убити 
свого брата. Лише така жертва втамувала його почуття 
заздрості.  

Відтепер заздрість стала близьким і мстивим супут-
ником людей. З вельми жорстокими наслідками. Тільки 
з᾽явлення Месії покладе край заздрості серед братів і 
перетворить ворожнечу в дружбу та єдність – пророку-
вав Ісая (Глава 11).

Перенесемося у наш час. Пророцтво Ісаї виповни-
лося лише частково. Повне припинення заздрості се-
ред людей відбудеться тільки після Другого Пришестя 
Христа, після остаточного з᾽явлення Божого Царства. 
А сьогодні ми в небувалому масштабі переживаємо ще 
одну форму заздрості. Заздрість є сьогодні двигуном 
економічного прогресу. Без заздрісного бажання бути 
одягненою, щонайменше, так красиво, як сусідка, мати 
таке ж швидке авто, як сусід, вибрати більш екзотичне 
місце проведення відпустки, ніж інші люди з нашого 
оточення, наша економіка й близько не створювала б 
так багато благ, товарів і послуг, як вона це робить, коли 
існує фактор заздрості. Один вислів каже: «Заздрість – 
це брат-близнюк амбіцій».

Один філософ сформулював його ще влучніше: така 
форма заздрості є спонукою для людини

зробити щось, наслідуючи того, ким ця людина за-
хоплюється. І наводить такий приклад: якусь «зірку» 
естради, актрису чи «ікону моди» охоплює думка, що 
прекрасно ходити з оголеним пупком. Невдовзі в неї 
з᾽являються наслідувачки: і в мить ока з оголеним пуп-
ком уже ходять навіть ті жінки, які, власне, не вважають 
свій пупок настільки прекрасним, аби показувати його 
всім людям. У нашу мову проникають навіть модні сло-
ва, які передають цю пристрасть до наслідування, яка 
живиться заздрістю. Люди легко підхоплюють і послуго-
вуються такими модними словечками. Мотив «я також 
хочу таке мати» призводить у нашому керованому засо-
бами масової інформації суспільстві до швидких інно-
вацій, які не дають ринку зупинитися, а надають йому 
все нові імпульси. Саме тому ми спостерігаємо моду в 
одязі, в облаштуванні квартир, у машинах, у подорожах 
і т. д.

Окрім цього, реклама показує людей, які гарно вигля-
дають, яким ми, прості смертні, заздримо через форму 
їхнього тіла, через їхній успіх в багатьох галузях, через 
їхню чарівність і розум, адже їм, як декому здається, 
вдалося стати щасливими, і ми із заздрістю наслідуємо 
їх, плекаючи надію отримати частинку їхнього лоску, 
популярності чи слави. 
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Заздрість заздрості різниця

Отже, розпізнають дві форми заздрості: 
1. Ми бажаємо стати такими, як людина, якою ми захо-

плюємося. Для цього ми або залишаємо своє заздрісне 
бажання в межах допустимого захоплення, або докла-
даємо чимало зусиль і старань, аби досягнути цієї мети.

Два приклади: батько, який свого часу залюбки от-
римав би вищу освіту, заздрить своїй донці, яка тепер 
навчається в університеті. Він, однак, не чинить їй пе-
решкод, ба навіть сприяє їй та заохочує до навчання. 
Батько  заздрить доньці, бо у неї є можливість здобути 
освіту. Незважаючи на таку заздрість, він продовжує 
виявляти прихильність до неї і не змушує її покидати 
навчання. До цього випадку підходить цитата німець-
кого поета Вільгельма Буша: «Заздрість – це найщиріша 
форма визнання».

Молода жінка захоплюється майстерним виконан-
ням гітариста. Вона знаходить учителя і захоплено й з 
повною віддачею займається на гітарі доти, поки не поч-
не грати деякі твори так віртуозно, як гітарист, якому 
вона заздрила. Вона щаслива, бо досягнула успіху. Така 
заздрість додає сил і мотивує покращувати й вдоскона-
лювати себе, і не завдає жодної шкоди ближньому. 

2. Друга форма заздрості пов᾽язана з недоброзичливі-
стю. Ми заздримо щастю і вмінню особи, якою

захоплюємося. І ми вдаємося до будь-яких засобів, аби 

позбавити її цього чи зруйнувати те, що викликає у нас 
заздрість, чи робимо неможливим життя цієї людини в 
громадському суспільстві з допомогою моббінгу, інтриг 
чи хибних заяв; використовуємо саботаж: як-от, про-
колюємо колесо, засипаємо цукор в бензобак чи щось 
подібне, або навіть фізично впливаємо на особу, яка 
викликає в нас заздрість, аби знищити її. Коли людина, 
яку з᾽їдає заздрість, досягає своєї цілі, то звільняється 
від цього почуття і насолоджується тихою зловтіхою, та 
знову живе в гармонії зі світом.

Наведемо яскравий приклад: кілька років тому одна 
фігуристка звернулася до компанії хуліганів з просьбою 
розбити колінну чашечку її основній конкурентці, аби 
замість неї увійти до списку олімпійської збірної.

Багато частіше від фізичних нападів відбуваються 
підлі, нерідко невидимі атаки, які завдають шкоду репу-
тації тієї особи, якій заздрять. Так, незадовго до виборів 
на важливу посаду через конкурентів поширюють недо-
брі чутки про людину, яка через брак часу не має мож-
ливості спростувати їх. Наклепи щодо сексуально-амо-
ральної поведінки діють надійніше за все, але і вигадки 
соціально незахищеного домашнього персоналу теж бу-
вають вельми успішними.

Помилкове твердження, нібито той, кому заздрять, 
уживає наркотики, також не раз призводило до бажа-
ного результату; причому, незалежно від ступеня його 
достовірності. 

Заздрість - це дуже неприємне, хворобливе
почуття, яке, з одного боку, стимулює 
конкурентну боротьбу, а з іншого,
викликає у нас бажання знищити все і руйнує наше 
життя.
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Така форма недоброзичливої заздрості ґрунтується на 
ображеному самолюбстві. Наскільки руйнівною є така 
заздрість, описав ще француз Люк де Клап᾽є, Маркіз де 
Вовенарг (1715-1747): «Заздрість неможливо заховати. 
Вона звинувачує і засуджує без доказів, вона неймовір-
но перебільшує будь-яку помилку і зі зловтіхою знахо-
дить жахливі назви для найменшого проступку; її мова 
зухвала і гордовита, сповнена озлобленості, непри-
хильності й докору; вона люто й запекло обрушується 
на будь-яку добру справу, будучи сліпою від ненависті, 
безрозсудною і готовою до будь-якого злочину».

Що допомагає долати заздрість

Заздрість несподівано охоплює будь-яку людини. Вона 
є як нещастям, так і пороком. В екстремальній ситуації 
заздрісник може скоїти найпідліший учинок. Тому дуже 
корисно усвідомити, що таке заздрість, і розробити 
стратегію для її придушення ще у зародку. Тобто ще до 
того, як скоїти зло.

Реклама викликає неабияку заздрість – вона у найпри-
вабливіших фарбах малює людям те, чого у них немає, 
а є в інших. Вона не тільки викликає, а й підсилює заз-
дрість. Але ми, люди, схильні до заздрості. Чи дивимося 
ми рекламу, чи ні.

Великою допомогою у боротьбі із заздрістю є порада 
одного філософа: частіше розмірковувати над тим, що 

ми маємо і на що спроможні, і тоді у нас буде менше часу 
думати про те, чого нам не вистачає і з чим не можемо 
впоратися. Окрім цього, вдячність за те, що ми маємо, 
зміцнює почуття власної гідності, яке є вирішальним в 
боротьбі із заздрістю та її наслідками: «Заздрість – це 
визнання власної  неповноцінності », – писав один поет.

Первоапостол Жан-Люк Шнайдер останнім часом 
нерідко вказує на такий вид заздрості. Він зокрема на-
голошує: «Бог любить всіх людей. Отже, і того, кого, як 
мені здається, я перевершую в моральному відношенні, 
і того, хто не є моїм другом». І раптом нас охоплюють 
заздрість й ревнощі від того, що Бог беззастережно лю-
бить й інших людей. «Чи може Бог любити цього крети-
на, цього лиходія так само, як мене?»

Людина, яка охоплена заздрістю, може якось збагну-
ти, наскільки вона є нещасною в глибині своєї душі. 
Заздрісники відзначаються внутрішньою порожнечею 
і нудьгою, адже всю свою увагу вони спрямовують на 
справи й поведінку людей, яким заздрять. Нехай сло-
ва з Послання до Римлян 5, 5 допоможуть нам долати 
заздрість. Божа любов Святим Духом вилилася у наші 
серця. Тримаймо в полі свого зору цю Божу любов, якою 
Бог наділяє нас. Адже де панує любов, там зникає заз-
дрість. 

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ
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Під час цієї поїздки Окружний Апостол (ОА) 
провів чотири богослужіння: два богослужін-
ня для служителів церкви і два богослужіння 
для громад. Загалом він охопив близько 7000 

братів і сестер. Під час цих богослужінь ОА провів на 
заслужений відпочинок служителів церкви, серед них – 
служителів окружного рівня. Він, окрім цього, наділив 
дорученням 19 настоятелів округів і призначив їхніх 43 
заступників.

Заміна відповідального Апостола

 14 грудня 2019 року у розташованому поблизу Гвіней-
ської затоки столичному Ломе (Тоґо) Окружний Апостол 
провів Зібрання Апостолів, в якому взяли участь також 
Апостоли з Гани. Це Зібрання проводилося у зв’язку із 
заміною відповідального Апостола Геберта Бансбаха 
(Південна Німеччина) за духовну опіку над Тоґо і Бені-
ном на його наступника Бенджаміна Огене-Сафо з Гани, 
а також у зв᾽язку з новим впорядкування апостольських 
округів Гани. 

Окружний Апостол ще напередодні у своєму листі 
повідомляв про те, що Апостол Герберт Бансбах звіль-
няється від відповідальності за духовну опіку над Тоґо 

Окружний Апостол Міхаель 
Еріх під час промови 

АФРИКА

Поїздка Окружного Апостола 
Міхаеля Еріха в Тоґо і Бенін
У середині грудня 2019 року Окружний Апостол Міхаель Еріх здійснив свою остан-
ню в цьому році поїздку в західноафриканські країни Тоґо і Бенін.

і Беніном. Він висловив вдячність Апостолові Бансбаху, 
який упродовж багатьох років – додатково до завдань, 
які виконував у Південній Німеччині, очолюючи апо-
стольський округ Карлсруе – з сердечною відданістю і 
любов’ю здійснював духовну працю у цих країнах Захід-
ної Африки.  

Отже, новим відповідальним Апостолом («Lead 
Apostle») за країни Тоґо і Бенін став 52-річний Апостол 
Бенджамін Огене-Сафо, родом з Аккри. У Ґані він здійс-
нюватиме духовну опіку над апостольськими округами 
Аккра, Кофорідуа, Нкавкав, Вольта Центральний, Воль-
та Північ і Вольта Південь.  

Апостол Самуель Оппонг-Бреніа, який досі викону-
вав обов᾽язки відповідального Апостола й здійсню-
вав духовну опіку над усією Ганою, буде продовжува-
ти опікуватися апостольськими округами Болгатанга, 
Кейп-Коуст, Данква, Кононго, Кумасі, Такораді, Техіман, 
Суньяні та Віассо.

Благословенні богослужіння

14 грудня 2019 року Окружний Апостол про-
водив також богослужіння для близько 900 
служителів Регіональної церкви Тоґо, в яко-
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НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ У ТОҐО І БЕНІНІ

му взяли участь дружини служителів церкви. 
15 грудня 2019 року, у 3-й Адвент, Окружний Апостол 

провів також святкове богослужіння у громаді Ломе 
(Тоґо). Під час цього богослужіння він призначив Апо-
стола Огене-Сафо відповідальним Апостолом («Lead 
Apostle») та доручив йому здійснювати духовну опіку над 
частиною Гани, а також над Тоґо і Беніном. Апостоли з 
Гани були також присутні на цьому богослужінні. 

Богослужіння у Беніні

У сусідньому Беніні, у м. Коме, Окружний Апостол 
провів спочатку богослужіння для служителів і їхніх 
дружин і на завершення свого перебування у Беніні – 
богослужіння у громаді Атчупка.

НОВОАПОСТОЛЬСЬКА ЦЕРКВА 
У ТОҐО

З 2001 року Тоґо належить до Регіону діяльності 
Окружного Апостола Еріха. Початок створення Ново-
апостольської церкви у цій країні припадає на 1970-і 
роки; перші громади були створені тут місіонерами з 
Канади. На початку 2019 року майже 46  500 християн 
Тоґо були членами Новоапостольської церкви. Над 336 
громадами здійснюють духовну опіку майже 900 слу-
жителів церкви. У країні діють два місцеві Апостоли й 
два єпископи. У 2013 році Апостолові Герберту Бансба-
ху (Південна Німеччина) було доручено на правах від-
повідального Апостола здійснювати духовну опіку над 
Тоґо та Беніном. З 1 січня 2020 року цю опіку було пере-
дано Апостолові Бенджаміну Огене-Сафо.

Кількість членів: 46 568 / Кількість громад: 336 / Кіль-
кість служителів 905 
(Станом на січень 2019 року)

Дитячий хор гостинно зустрічає Окружного Апостола Міхаеля 
Еріха (зверху ліворуч);
Квіти для гостя з Німеччини (зверху праворуч)
Апостоли Геберт Бансбах і Бенджамін Огене-Сафо (внизу ліворуч)

НОВОАПОСТОЛЬСЬКА ЦЕРКВА 
У БЕНІНІ

Початок створення Новоапостольської церкви у 
Беніні припадає на 1980 рік. Через 17 років під час пер-
шого приїзду Першоапостола Ріхарда Фера у Бенін налі-
чувалося 160 громад. 1 січня 2001 року, коли Окружний 
Апостол Клаус Заур перейняв від Регіональної церкви 
Канади духовну опіку над Беніном, то в ній налічувало-
ся майже 21 000 новоапостольських християн. Сьогодні 
Новоапостольська церква в Беніні нараховує понад 30 
000 членів, які об’єднані в 370 громад, і духовну опіку 
над якими здійснюють понад 800 служителів церкви. З 
1 січня 2020 року на правах відповідального Апостола 
Беніном опікується Апостол Бенджамін Огене-Сафо.

Кількість членів: 31 478 / Кількість громад: 373 / Кіль-
кість служителів 875 
(Станом на січень 2019 року)
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ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Штраубінг (Південна Німеччина) – місто, яке розташоване в Нижній Баварії.  
Воно має тривалу й багату подіями історію. У Середньовіччі Штраубінг був сто-
лицею баварського герцогства (герцог Віттельсбахер). Разом з Мюнхеном, Ланд-
схутом і Інгольштадтом Штраубінг належав до найвизначніших міст баварсь-
кого регіону. Про те, що Штраубінг є визначним містом, свідчать  його істинно 
захоплюючі церковні споруди: найбільша церква – це готична базиліка Святого 
Якова, яка була зведена бл. 1400 року за проектом Ганса Бурггаузена (1350 / 60-
1432), видатного баварського архітектора періоду пізньої готики. Оздоблення 
церкви включає в себе елементи готики, стилю рококо, а також пізньої готики 
і поєднує в собі чимало художніх стилів. Велике художньо-історичне значення 
мають вітражі, що оздоблюють її хори й капелу. Зображений на нашій ілюстрації 
барвистий віконний вітраж є оздобленням капели і його датують 1418 роком. 
На ньому зображений в’їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Люди радісно зустрічають 
Ісуса, стелять на Його шляху свій одяг і пальмові віття. У Євангелії від Матвія 
знаходимо слова пророка про цей в’їзд Ісуса в Єрусалим. 
ЯК ЗВАТИ ЦЬОГО ПРОРОКА?

 (Відповідь див. на стор. 2)

1. У якому році Мартін Лютер опублікував свої 95 тез?
А у 1517 р.
Б  у 1510 р.
В у 1545 р.
Г у 1571 р.

2. Як звали перських царів?
А Август
Б Ірод
В Ксеркс
Г Нерон

3. Звідки походила цариця, яка відвідала царя Соломона в 
Єрусалимі? 
А  з Сави
Б  з Єгипту
В  з Ханаану
Г  з Руанди

4. Як називається ріка, що протікає в Палестині?
А Ніл
Б  Йордан
В  Тигр
Г Тівер (або Тірас)

5. Хто написав текст до пісні «Яка сильна любов Ісуса» (№ 
145 з російськомовного пісенника)?
A Самуель Т. Френсіс
Б Густав Манкель
У Пауль Герхардт
Г Йоганн Френк

6. Яке християнське свято пов’язане зі святом «песах»?  
А  Різдво
Б  П’ятидесятниця
В  Пасха
Г  Вознесіння

7. Хто такий Нааман
А слуга царя Соломона
Б  арамейський воєначальник часів пророка Єлисея
В соратник Апостола Павла
Г  цар едомітян

8. Про кого в час «Христових страстей» згадують як про 
зрадника?
А  Симона Петра
Б  Якова Заведея
В  Юду Іскаріота
Г  Симона Киринеянина

9. Хто був наступником пророка Іллі?
А Єлисей
Б  Ісая
В  Амос
Г  Єремія

10. Де у Біблії знаходяться «Заповіді блаженства»?
А  в Архиєрейській молитві Ісуса Христа
Б  у Нагірній проповіді
В  у Псалмах
Г  у книгах Макавеїв
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