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Годі щось зробити!

Ми нерідко потрапляємо в обставини життя, на які 
нам годі вплинути. Хвороба чи дорожньо-транс-
портна пригода не по нашій вині, звільнення з ро-
боти чи розірвання договору оренди квартири, чи 

інші прикрі події можуть відбуватися з нами. Тоді ми прихо-
димо до висновку: «Тут нам годі щось зробити! Треба змири-
тися, бо ми нічого не змінимо!» І хоча це частково вірно, однак 
не означає, що Бог не може нічого зробити.

Апостоли Павло і Сила нічого не змогли вдіяти, коли їх ки-
нули до в’язниці. У них не було навіть адвоката, який міг би 
вступитися за них. Але вони виявляли велику віру! Віру, що 
додавала їм упевненості: для Бога немає нічого неможливого. 
І ось: Бог через Ангела сотворив чудо й звільнив Апостолів.   

Навіть якщо нам, Божим дітям, здається, що годі щось зро-
бити, то не впадаймо у відчай. У Бога бо все можливо!

Імпульс із богослужіння Першоапостола
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Західноафриканська держава Буркіна-Фа-
со, у якій третина населення сповідує 
християнську віру, зазнають терори-
стичних нападів з боку так званої Іслам-

ської держави (ІГ), зокрема країни зони Сахеля, 
на які з 2015 року їх здійснюються з сусідніх 
держав Нігер і Малі. Частішають також теро-
ристичні напади на християнські церкви. З по-
чатку 2019 року в тринадцяти провінціях запро-
ваджено режим надзвичайного стану. Помірні 
мусульмани й мечеті є також мішенню теро-
ристичних нападів ісламістів. Приблизно три 
чверті мільйона чоловік країни рятуються уте-
чею і це неабияк дестабілізує економіку вкрай 
бідної країни. Напад на співробітників золотої 
копальні в листопаді 2019 року – Буркіна-Фасо є 
одним з найбільших африканських експортерів 
золота – викликало неабияке занепокоєння у 
міжнародного співтовариства. Побоюються, що 
терористична мережа, яка в Західній Африці 
досі фінансувалася насамперед наркобізнесом, 
тепер націлюється і на торгівлю золотом. 

K.Л.

4 НС, 7/2020

Буркіна-Фасо
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БОГОСЛУЖІННЯ У ПО / БУРКІНА-ФАСО

ДАТА: 9 лютого 2020 року
ЦИТАТА З БІБЛІЇ: Вихід 14, 14
СУПРОВІД: Окружні Апостоли Кубуба Cоко, 
Райнер Шторк і Чічі Чізекеді;
Апостоли Джаттага Фімба, Франциско Гоміс, 
Тунканг Манé, Ньяссе Мбана, Діаман Ренé 
Ломпо, Герт Опденплатц і Альфонс Траорé, 
Герт Опденплатц і Альфонс Траорé

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ  УВАГИ

НС, 7/2020 5Ф
от

о:
 ©

 G
ill

es
 P

ai
re

 –
 s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m



НС, 7/20206

Д орогі брати й сестри, ми дякуємо великому Бо-
гові за те, що Він проклав для нас шлях, і ми 
сьогодні маємо змогу побувати на цьому бо-
гослужінні. Ви радієте, що ми приїхали до вас, 

а ми, Апостоли, радіємо, що ви знаходитеся тут; усі ми 
радіємо тому, що серед нас присутній Бог.  

Будь-яке богослужіння розпочинається словами: «В Ім’я 
Бога Отця, Сина і Святого Духа». Це підкреслює, що Бог 
присутній серед нас. Бог, Отець, Який Своїм словом ство-
рив небо й землю, присутній серед нас. Коли Бог промов-
ляє, то слово, яким Він створив усесвіт, має силу. 

Серед нас – Бог, Син, Який любить людей так, що від-
дав Своє життя за їхнє спасіння. Отже, Божий Син, Який 
переміг зло й здолав смерть, перебуває серед нас, Він слу-
жить нам і промовляє до нас.   

Серед нас – Бог, Святий Дух і Його сила. Завдяки цій силі 
Ісус воскрес з мертвих. Сила Святого Духа робить мож-
ливим приймати в хлібі й вині Тіло й Кров Ісуса Христа. 
Завдяки силі Святого Духа ми стаємо новим створіння, 
стаємо подібними до образу Ісуса Христа. Отже, ми вдяч-
ні, що Бог, Отець, Своїм могутнім словом присутній серед 
нас. Бог, Син, також присутній серед нас; Він помер за нас 

Бути  спокійним
і Його любов перевершує людське уявлення. Бог, Святий 
Дух, присутній серед нас; Він формує нас, аби ми ставали 
новим створінням. 

Я зачитав вам біблійну цитату, що походить з контексту 
виходу народу Ізраїлю з Єгипту. Ви знаєте цю історію: із-
раїльтяни жили у Єгипті як раби, а Бог послав їм Мойсея і 
велів сказати: «Скажи їм, нехай вони ідуть услід за тобою; 
а Я виведу вас з «єгипетського бідування», Я визволю вас 
від рабства» (пор. Вихід 3, 16–18). Ізраїльтянам це здава-
лося неймовірним, та вони все ж пішли вслід за Мойсеєм. 
Бог указав Мойсеєві шлях, яким їм треба було йти, і він 
був не найкоротшим. Найкоротший шлях з Єгипту про-
лягав уздовж моря. Та, ні-бо, Бог повів ізраїльтян через 
пустиню. І коли єгиптяни побачили це, то, ймовірно, на-
сміхалися: «Ха-ха, у пустелі вони загинуть!» 

І згодом народ опинився перед Червоним морем. Далі 
не було проходу, ізраїльтянам довелося зупинитися і вони 
бачили перед собою тільки море. Невдовзі вони побачили 
військо, яке фараон послав їм услід. Воно являло собою 
потужну армію, оснащену колісницями і зброєю. В із-
раїльтян не було жодних шансів, аби перемогти.   

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Господь бо воюватиме за вас, ви ж будьте 
спокійні».

Цитата з Біблії: Вихід 14, 14
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І зраїльтянам не було куди подітися, попереду море пе-
регородило їм шлях, а позаду наближалося потужне 
військо фараона. Їх охопив страх і вони почали гучно 

голосити до Господа й казали Мойсеєві: «Хіба тим то, що 

н е - має в Єгипті кладовищ, ти позабирав нас умирати в 
пустині?» Ізраїльтяни розлютилися на Мойсея. А Мойсей 
відповів їм: «Не бійтеся! Стійте на місці й побачите, що 
зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти».  

І сказав Господь Мойсеєві: «Чого голосиш до мене? Вели 
синам Ізраїля, нехай вирушають. Ти ж підійми твою па-
лицю та простягни твою руку над морем і розділи його, і 
нехай сини Ізраїля сушею пройдуть через середину моря» 
(Вихід 14, 15–16). Так народ суходолом пройшов через 
море. Коли військо фараона рушило за ними, то «морські 
води злилися знов докупи» і потопили єгиптян. Загинуло 
все військо фараона й «ані один із них не зостався» (Вихід 
14, 28). Це – історія порятунку ізраїльтян з єгипетського 
поневолення. Бог визволив Свій народ від рабства.

Дорогі брати й сестри! Ми також інколи потрапляємо 
у вельми скрутну й безвихідну ситуацію. Тоді в нас скла-
дається враження, що Бог забув про нас і кинув напризво-
ляще. Ми виявляємо невдоволення й кажемо: «Милости-
вий Боже, чому Ти мене покинув? Що означає все це?» А 
вірний Бог відповідає: «Довірся Мені, Я допоможу тобі». 
– Не скаржся, а довіряй Богові!

Ізраїльський народ потрапив у нелегку ситуацію тому, 
що йшов шляхом, який указав Бог. Ми інколи також по-
трапляємо в складну ситуацію і кажемо собі: «Якби я не 
послухався Бога, то зі мною не сталося б цього. Якби я не 
ходив у церкву, то не зазнав би втрат. Якби я не проявив 
чесність, то не потрапив би в скрутну ситуацію. Якби я 
строго не дотримувався Заповідей, то був би сьогодні ба-
гатим! Якби я помстився, то почував би себе значно кра-
ще!» Отже, коли ми слухаємося Бога й виконуємо Його 
Заповіді, то в нас можуть виникнути проблеми. Тоді ми 
нарікаємо на Бога.  

Та вірний Бог усе ж мовить: «Будь спокійний, Я виведу 
тебе з цієї ситуації!»

Це, однак, не означає, що на нас з неба поллється золо-
тий дощ і що ми ніколи не будемо хворіти. Ізраїльський 
народ і близько не уявляв собі, якою буде допомога від 
Бога.

Найбільша допомога від Господа – це спасіння, яке Він 
готує для нас у час Першого Воскресіння. Бог бажає виз-
волити нас від світу, в якому панує зло й привести в Своє 
Царство, де панують вічний мир і блаженство. Ось яке 
спасіння Бог бажає подарувати нам.

І зраїльтяни й не здогадувалися, що морські хвилі здатні 
розступитися. Жоден з нас не може собі уявити, як саме 
відбуватиметься Перше Воскресіння, але ми довіряємо 

Богові. Він звільнить нас від будь-яких страждань і приве-
де у Своє Царство. 

Ізраїльтяни звинувачували Мойсея за те, що він вивів 
їх з Єгипту.

Деякі віруючі люди сьогодні також кажуть: «Апостоли 
винні! Якби вони вибрали інший шлях, то справи в на-
шій церкві були б кращими. Якби в нас відбувалися чу-
деса й були б по-іншому організовані богослужіння, то до 
нас приходило би значно більше людей!Через ваші про-
повіді у нас так мало людей». А Святий Дух мовить: «Будь 
спокійний, довіряй Предвічному!» Ісус обіцяв бути разом 
з Апостолами до кінця та готувати їхніми руками Свою 
Невісту».

Ізраїльтяни також боялися війська єгиптян і казали: 
«Вони набагато сильніші й вб’ють усіх нас!»

Сьогодні люди також проявляють страх і кажуть: «Зло 
набагато сильніше від Бога, сьогодні воно скрізь тріум-
фує!» А Бог відповідає: «Не бійся, довіряй Мені!» Ісус укін-
ці кінців здобуде перемогу. Він тріумфуватиме над злом і 
від зла нічого не залишиться.

Не докоряймо Богові, коли ми, як нам здається, потра-
пляємо в безвихідну ситуацію – а довіряймо Йому! Бог 
спроможний звільнити нас від будь-яких страждань. Він 
приведе нас у Своє Царство, де ми насолоджуватимемося 
вічною свободою. 

Бог завжди приходить на допомогу людям, які вико-
нують Його Заповіді й слідують за Ісусом Христом. Ісус 
Христос перебуватиме зі Своїми Апостолами аж до кін-
ця світу й потурбується про те, аби вони виконали своє 
доручення. Він здобуде тріумфальну перемогу над злом. 
У новому творінні не буде місця для зла. Однак, покла-
даймося на Бога й довіряймо Йому; Він звільнить нас від 
усього цього. 

Довіру до Бога ми виражаємо також своїми молитвами.
Ісус мовив: «А коли молитесь, не говоріть зайвого, як 

ті погани; гадають бо, що за своєю велемовністю будуть 
вислухані. Не будьте, отже, подібні до них, бо Отець ваш 
Небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви просите в 
Нього» (Від Матвія 6, 7–8). 

Окрім цього, Він навчив учнів молитися і дав їм молитву 
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Христос укінці кінців здобуде перемогу!

           Не скаржся, а довіряй Богові!
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«Отче наш». Вона є короткою і лаконічною: «Хліба нашого 
насущного дай нам сьогодні. Визволи нас від лукавого». 
Ісус мовив: «Цього достатньо. Вам не треба бути веле-
мовними й молитися годинами. Бог, ваш Отець, знає, що 
потрібно для вашого щоденного життя». «Шукайте перше 
Царство Боже та Його справедливість, а все те вам докла-
деться» (Від Матвія 6, 33).

Д овіряймо Богові. Нам не треба молитися день і 
ніч: «Господи, я голодний, дай мені їсти! Я хворий, 
зціли мене!» Ми, звісно, сміємо приходити до Бога 

зі своїми турботами: «Зглянься над моєю дитиною, вона 
хвора! Господи, я занедужав, зціли мене!» Водночас ми 
повинні також наполегливо молитися: «Допоможи мені 
виявляти вірність, незважаючи на хрест, який доводить-
ся нести! Допоможи мені, незважаючи на випробування, 
зберегти віру!» 

Так, коли ми переживаємо нужду, то приходимо до Бога, 
але наша найбільша молитва не повинна зосереджуватися 
тільки на вирішенні земних проблем. Ми повинні щиро 
турбуватися про те, аби за будь-яких обставин зберігати 
Богові вірність. 

Саме так ми виражаємо своїми молитвами довіру до 
Бога. Ми кажемо: «Господи, вислухай мої молитви, та на-
самперед допоможи мені за будь-яких обставин зберігати 
Тобі вірність!» 

Одного разу Апостол Павло потрапив у неабияку ну-
жду; він тричі молився до Господа, аби Він забрав від ньо-
го «ключку в тілі». А Бог відповів йому: «Досить тобі Моєї 
благодаті» (2-е Корінтян 12, 8–9). 

Тоді Апостол Павло все зрозумів, він перестав молитися 
про це та повністю зосередився на місіонерській діяль-
ності. 

Д орогі брати й сестри! На нас також покладе-
на місія: ми маємо свідчити про Ісуса Христа. 
Ми маємо показувати нашим сучасникам, що в 

будь-якій життєвій ситуації слухаємося Ісуса Христа й 
служимо Йому. Звичайно, ми молимося: «Господи, зціли 
мене!» Але водночас ми молимося: «Допоможи мені, щоб, 
незважаючи на хворобу, я продовжував служити Тобі!» 
Ми кажемо Богові: «Обставини мого життя є нелегкими, 
та я все ж бажаю служити Тобі!» Адже ми довіряємо Бо-
гові й ця довіра відображається у змісті наших молитов. 

Нам не треба кожного дня скаржитися на те, як пога-
но живеться і як все важко. А  треба молитися до Бога: 
«Милостивий Боже, Ти знаєш, що я страждаю, будь ласка, 
допоможи мені! Додай мені насамперед сил зберігати Тобі 
вірність і навіть у нелегких ситуаціях служити Тобі». Ми 
спокійні перед Богом, бо знаємо: саме Він управляє усім 
і Він виявляє турботу про нас. Бог звершив для нас най-
величніше, коли віддав Свого Сина, Який помер на хре-
сті. Те, що Бог учинив для нас, перевершує будь-які наші 
діла й справи, які ми виконуємо для Нього, а потім не раз 
хизуємося ними. Ісус мовив: «Отож, коли даєш милости-
ню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синаго-
гах та вулицях, щоб їх хвалили люди ...» (Від Матвія 6, 2).

Саме так поступали деякі фарисеї: коли вони виконува-
ли якусь добру справу чи приносили пожертву, то хизува-
лися і «трубили перед собою», аби все місто знало: «О, він 
приніс Богові чимало грошей!» 

В Африці я не раз чув таке: «Ця жінка принесла в жерт-
ву 100  000 африканських франків. А інша пожертвувала 
50 000!» А Ісус мовив: «Ти ж, коли даєш милостиню, нехай 
твоя ліва рука не знає, що робить твоя права» (Від Матвія 
6, 3). Бог знає про наші пожертви й цього достатньо. Я не 
мушу розповідати всім людям, що виконую добрі справи.

Згадаймо притчу про фарисея і митаря: фарисей прий-
шов у храм, аби сказати Богові, що виконав чимало добрих 
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ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ЧІЧІ ЧІЗЕКЕДІ:

У своїй співпроповіді 
Окружний Апостол Чізекеді 
(ДР Конго) зупинився на 
межах вільного людського 
волевиявлення: вільне 

волевиявлення людини наштовхується на межу, 
коли їй доводиться переносити страждання. Жодна 
людина не спроможна вибрати собі страждання. 
Девіз «Христос дарує свободу» неодмінно викликає 
запитання: а чи існує свобода вибору щодо 
страждання, несправедливості й нужди? Чи вільний 
я у своєму виборі? Відповідь Окружного Апостола: 
ти вільний у своєму виборі, бо не є рабом зла! 
Страждання не сміє зазіхати на тебе, адже Господь 
бореться за тебе і турбується про те, аби спасти тебе!

справ: «Я пощу двічі на тиждень і даю десятину з усіх моїх 
прибутків». Він відчував потребу сказати Богові про свої 
діла, неначе б Бог не знає цього. Митар прийшов у храм і 
молився: «Боже, змилуйся надо мною грішним!» (Від Луки 
18, 12–13). Як бачите, це дві різі молитви. 

Отже, бути спокійним перед Богом означає не розповіда-
ти іншим людям про свої добрі справи. Коли ми прино-
симо пожертву, то не хизуємося нею і не розповідаємо 
про це своєму сусідові.  Коли ми приходимо до Бога, то 
дякуємо Йому за Його добродійства й просимо в Нього 
милості. Виявляймо спокій і будьмо смиренними перед 
Богом, адже ми знаємо, що діла, які Він вершить для нас, 
значно перевершують наші власні діла й справи. 

Мойсей сказав до народу: «Господь бо воюватиме за вас, 
ви ж будьте спокійні».

Сьогодні Бог нам також каже: «Будь спокійний. Я вою-
ватиму за тебе. Я воюватиму за твого брата й за твою се-
стру. Я поруч з ними, будь спокійний!»

Якось Ісус хотів потрапити в одне село, де не прийма-
ли Його. Це неабияк обурило Його учнів і вони сказали: 
«Господи, хочеш – ми скажем, щоб вогонь зійшов з неба і 
пожер їх» (Від Луки 9, 54).  

Ісус заспокоїв їх і мовив, що прийшов не для того, аби 
карати грішників, а щоб спасти їх. 

Одного разу до Ісуса привели блудницю і сказали: «Учи-
телю, жінку оцю спіймано саме на перелюбнім вчинку. 
Каменувати отаких приписав нам Мойсей у законі. Що ж 
Ти на те?» А Ісус відповів їм: «Хто з вас без гріха, – нехай 
перший кидає у неї камінь!» (Від Івана 8, 4–7). І раптом усі 
замовкли  і почали виходити один за одним, бо знали, що 
були грішниками.  

Жоден з нас не має права першим кидати камінь  у 
грішника, бо всі ми є грішниками. Ісус заступається за 
грішників і мовить: «Не проклинай свого ближнього, не 
скаржся на нього, ти не маєш на це право. Я віддав Своє 
життя за грішників, а тому перестань скаржитися і доко-
ряти ближньому. Ти не кращий від нього. Угамуйся! Будь 
спокійний!»

Нам треба вчитися бути спокійними перед Богом і 
визнавати: я є таким же грішником, як і всі інші, я не кра-
щий від них.

Наведу ще одну притчу Ісуса, яка спонукає нас замов-
кнути й бути спокійними перед Богом. Це притча про 
робітників у винограднику. Робітники, які першими взя-
лися за роботу,  працювали десять годин, а останні – тіль-
ки одну годину. Та наприкінці господар дав усім однакову 
платню. Робітники, які працювали увесь день, обурюва-
лися й казали: «Оті останні одну годину попрацювали, а 
ти зрівняв їх з нами, що зносили тягар і спекоту днини. 
Той, відповідаючи одному з них, сказав: Друже, не кривд-
жу тебе; чи не за динарія погодився зо мною? Бери своє та 
йди!» (Від Матвія 20, 12–14). Цим Господь хотів показати: 

ОКРУЖНОЇ АПОСТОЛ 
КУБУБА СОКО:

Окружний Апостол Соко 
(Замбія) зупинився на 
сповненій утіхи Божій 
обітниці: «Я буду боротися 
за вас!» і нагадав про біблій-

ну історії з епохи Старого Заповіту. Коли під час 
правління царя Йосафата на Ізраїль напали аммонії 
й моавитяни, то як царя, так й увесь народ охопив 
великий страх, бо вони не змогли нічого протиста-
вити потужному ворожому війську. Тоді Бог через 
Ахазієла велів сказати цареві й народові: «Не бійтесь 
й не лякайтесь [...], бо не ваша це війна, а Божа»(2-а 
Хронік 20, 15). Бог бореться за нас – у цьому наша 
втіха й розрада!
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Ми довіряємо Божій  турботі про нас  і зосереджує-
мо свою увагу на нашому спасінні й нашому дорученні. 
Ми вдячні Богові за Його милість, і нікого не судимо. 
Ми йдемо вслід за Христом і не дозволимо паралізува-
ти себе непотрібними питаннями. 

О тже, якщо ми потрапили у скрутну ситу-
ацію, то не докоряймо Богові, а довіряй-
мо Йому. Він звільнить нас від усього й 

зробить спроможними ввійти в Його Царство.
Ісус перебуватиме зі Своїми Апостолами і вони 

виконуватимуть покладене на них завдання до 
кінця. Останнє слово щодо зла буде за Ісусом. 
Ми знаємо, що Бог знає про наші потреби, тому 
довіряймо Йому. Ми приходимо до Бога зі свої-
ми молитвами й просимо про допомогу, про здо-
ров’я і про все необхідне для життя, та нашим ос-
новним проханням є: «Господи, допоможи мені 
за будь-яких обставин зберегти вірність і служи-

ти Тобі».
Після співпроповідей Окружних Апостолів Першоапо-

стол сказав: Я думаю, ми отримали сьогодні достатньо на-
станов. Нашим завданням на найближчий час є виконати 
все те, про що ми почули; а тепер ми готуємося до Святого 
Причастя.

Святкування Святого Причастя є для нас не тільки 
складовою літургії чи традицією, а певним вираженням. 
Ним ми виражаємо свою віру.

Якщо сатана нам каже: «Де твій Бог? Поглянь на своє 
життя, поглянь на свої страждання. Хіба так Бог виражає 
Свою любов до тебе!?», то, святкуючи Святе Причастя, 
ми відповідаємо: «Так! Це – вираження Божої любові! Го-
сподь приніс Себе за мене в жертву, це – доказ Його лю-
бові». Саме так ми даємо відсіч злим духам.  Святкуючи 
Святе Причастя, ми сповідуємо віру в Ісуса Христа, Який 
помер і воскрес, Який бажає спасти нас і привести в Своє 
Царство. Ми віримо: Ісус є найсильнішим! Саме Він укінці 
кінців здобуде перемогу. Саме про це ми свідчимо, коли 
спільно святкуємо Святе Причастя. Ми святкуємо пере-
могу Ісуса Христа над смертю і над злом, і відзначаємо 
нашу майбутню перемогу над злом. Ми настільки впевнені 
в тому, що Господь подарує нам цю перемогу, що вже сьо-
годні відзначаємо її. Ми знаємо: усі люди, які збережуть 
Христові вірність, здобудуть разом з Христом перемогу.  

«Я даю спасіння тому, кому хочу, і в нікого ні про що не 
питаю!»

 Ніхто з нас не заслуговує на Боже Царство. Бог з ми-
лості дарує нам його. Я не можу казати: «Я заслужив на 
нього більше, ніж інша людина, бо є кращою від нього!» 
Ні, це – хибна позиція! Жоден з нас не заслуговує на нього. 
Жоден з нас взагалі не може претендувати на нього. Бог з 
милості дарує людям Своє Царство, от і все!

 Після воскресіння Ісус прийшов до Своїх учнів і повідо-
мив Петру, що його також стратять. Тоді Петро поглянув 
на Івана й запитав: «Господи, а що буде з ним?» Ісус від-
повів: «Якщо Я бажаю, аби він зостався, поки Я прийду, то 
яке тобі до цього діло? Іди вслід за Мною!»

Дорогі брати й сестри, інколи ми запитуємо в себе: 
«Чому я? Мені доводиться так багато страждати, а в мого 
брата немає жодних проблем!» Бог не дає нам відповіді на 
це запитання. Ми залюбки довідалися: «Чому я? Завжди я, 
а чому не він?» На це ти не отримаєш відповіді! Бог очікує 
від нас, щоб ми приймали все, як є. Він каже тобі: «Це не 
твоя справа. Слідуй за Мною! Зберігай Мені вірність у цій 
ситуації, в якій знаходишся».

З досвіду ми знаємо, що в такій ситуації нам нелегко 
зберігати спокій; та все ж треба довіряти Богові. Прийде 
час і ми отримаємо відповіді на всі свої питання. А тепер 
нам треба зберігати спокій, довіряти Богові й слідувати за 
Ним. 

Одного разу учні звернулися до Господа з таким запи-
танням:  «Господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві 
царство?» Він відповів їм: «Не ваша справа знати час і пору, 
що їх Отець призначив у Своїй владі» (Діяння 1, 6–7).

Я хотів би знати, коли Господь прийде вдруге. Якщо би я 
сьогодні вранці сказав вам: «Брати і сестри в Буркіна-Фа-
со, Господь прийде 15 червня 2021 року», то через дві го-
дини про це взнав би ввесь світ. Ця звістка через Інтернет 
потрапила б до всіх засобів масової інформації. Але я не 
можу сказати, коли Він прийде, бо не знаю цього. Жод-
на людина не знає цього. Апостолам дано звіщати єдине 
послання: «Будьте готові, Господь гряде!» Проявляймо й у 
цьому довіру до Бога.

■
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П обутує думка, що завдяки загальній глобалі-
зації свобода є скрізь однаковою. Однак, це не 
так: свобода вираження думки, вибору про-
фесії, віросповідання, вибору супутника життя 

і таке інше є різною.
У регіоні моєї діяльності, як і в багатьох інших країнах, 

все ще існують суспільства, у яких дотримуються пере-
дань чи традицій, через які чинять опір сучасним змінам.

На жаль, через домінування думки релігійної більшості 
у нашій країні спостерігається зворотна тенденція, що 
позбавляє багатьох людей свободи, у тому числі свобо-
ди віросповідання. Незважаючи на існуючу державну 
конституцію, в основі якої строго закріплене відділення 
релігії від держави, представники більшості залишають 
за собою право пригнічувати релігійні меншини. Стати-
стичні дані свідчать про те, що представники релігійної 
більшості становлять 99, 99% від усього населення, хоча 
всім відомо, що представники релігійних меншин пред-
ставлені значною мірою майже в усіх населених пунктах 

сільської місцевості, а також – у великих містах. На цей 
факт попросту закривають очі. 

За таких умов християнам дуже важко публічно спові-
дувати віру. У таких суспільствах відповідальність за 
сповідування християнами віри прирівнюється до фі-
зичного, емоційного чи інтелектуального пригноблення. 
Я знаю людину, якою після навернення до християнства 
знехтували як оточуючі, так і його рідні. Цього чоловіка 
позбавили родинних і суспільних прав. Та він продовжу-
вав міцно триматися своєї віри і згодом був зведений у сан 
євангеліста. Коли він помер, то члени його сім’ї не повідо-
мили громаду ні про його смерть, ні про дату похорону.

І це не поодинокий випадок. У країні є й інші подібні 
серйозні випадки. Священників проганяють з їхніх сімей, 
молодим жінкам вказують на двері тільки тому, що вони 
виходять заміж за християнина. Є жінки, у яких розпада-
ються шлюби, після того, як вони приймають християн-
ську віру.

Що стосується співіснування різних релігій в одному су-
спільстві, то я сподіваюся, що любов до ближнього брати-
ме дедалі більше гору і між ними налагодяться добрі сто-
сунки. Для досягнення гармонійних і позитивних взаємин 
треба враховувати всі існуючі точки зору. 

Мій заклик: люди всього світу мають виявляти готов-
ність  до взаємного діалогу, аби встановлювати добрі сто-
сунки і закладати основи для свободи людей усіх сфер 
життя! 

Фімба Джаттага

Свобода замість пригноблення
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Навряд чи можливо людині вико-
нати всі Господні Заповіді. Чи це 
обурює вас? Проаналізуємо пра-
цю поштового кур’єра у великому 

місті. Йому треба доставити дві посилки за 
однією адресою. Але йому нема де припар-
куватися. Він об’їжджає цілий квартал, однак 
місця для паркування так і не знаходить. Тоді 
кур᾽єр включає «аварійку», припарковує авто 
у другий ряд дороги, і, міцно притискаючи 
поштові пакети до себе, стрімголов біжить до 
адресата . Якби він завжди дотримувався пра-
вил дорожнього руху, то навряд чи зміг вико-
нувати свою роботу.

Не один лікар, догоджуючи пацієнтові, за-
тримується у клініці довше, виручаючи свого 
колегу по роботі. Навіть Господь Ісус не до-
тримувався закону, коли зціляв недужого в 
святу суботу.

Тепер ми потрапили в самісінький центр 
дискусії: навіщо нам потрібні заповіді, якщо 
ми не завжди виконуємо їх? Якщо ми пору-
шуємо заповіді, то коли і наскільки ми може-
мо це робити?

У 10-му положенні Новоапостольського 
Символу віри сформульоване положення 
щодо виконання законів держави. У пояс-
неннях до цього положення Символу віри в 
Катехізисі мовиться таке: «Якщо Божественна 
воля і державне законодавство не суперечать 
один одному і навіть певною мірою доповню-
ють один одного, то християнин зобов᾽яза-
ний приймати це законодавство як щось по-
зитивне й обов᾽язкове до виконання. Однак, 
якщо вони суперечать один одному, то всту-
пає в силу таке положення: «... треба кори-
тися Богові більше, ніж людям». Це ті слова, 
які Апостол Петро казав перед синедріоном, 
який забороняв йому звіщати про Ісуса».

Безумовно, це формулювання Катехізису 

можна, виходячи з безлічі життєвих ситуацій, 
інтерпретувати по-різному. Справа совісті 
кожної окремо взятої людини – твердити, чи 
співпадає державне законодавство з Божими 
Заповідями чи ні! Незважаючи на можливість 
інтерпретації окремо взятої ситуації, Господь 
визначив стійкий та обмежений критерій 
щодо виконання Його Заповідей: «Люби Го-
спода, Бога твого, всім твоїм серцем, усією 
твоєю душею і всією думкою твоєю [...] Люби 
ближнього твого, як себе самого» (Від Матвія 
22, 39).

Ісус поставив Своїх учнів у ще більш тісні 
рамки, призначивши їм золоте правило, тобто 
однозначні критерії поведінки й оцінки вико-
нання Його Закону: «Все, отже, що бажали б 
ви, щоб люди вам чинили, те ви чиніть їм …» 
(Від Матвія 7, 12). Ісус таким чином визначив 
норму поведінки для всіх без винятку людей у 
будь-яких життєвих ситуаціях чи суспільних 
формах, для будь-яких народів з притаманни-
ми їм традиціями й особливостями: « … це ж 
бо закон і пророки».

Господь, вочевидь, поставив Своїх учнів пе-
ред тісними ворітьми, крізь які треба постій-
но протискатися. Благополуччя ближнього 
має знаходитися на однаковому рівні з моїм 
благополуччям. Це – абсолютно нове мислен-
ня, яке годі виконати без прояву безмежної та 
досконалої любові. Висловлювання одного з 
філософів влучно передає цю форму любові: 
«Обмеженою любов’ю ми домагаємося при-
хильності ближнього, а безмежною любов’ю 
не ставимо перед ним жодних умов».

Ісус чітко усвідомлював, що поставив Своїх 
учнів перед значним викликом. Вузьку дорогу 
годі порівняти з широкою автомагістраллю. 
«…мало таких, що її знаходять», – так мовив 
Ісус про цей шлях. Отже, знаходьмо щодня, 
знову й знову, цей вузький шлях!

Бог і твій ближній
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Одна сестра по вірі 

розповідає, як вона прий-

шла в нашу церкву

М ені було 26 років. Тоді я ще не 
вірила в Бога. Я вірила тільки 
в себе і в те, що всьому завдя-
чую своїми правильними 

учинками. У мене було прекрасне жит-
тя: добрий чоловік, здоров’я, квартира, 
мама, тато, сестра, золота медаль, диплом 
престижного університету, аспірантура, 
перспективи блискучої наукової кар’єри 
і я очікувала народження доньки.

Тиждень перед пологами загинув мій 
батько і мама надовго потрапила в лікар-
ню. Настав час народжувати, кесарів роз-
тин викликав значні ускладнення. Мене 
охопила депресія, не було сил навіть під-
нятися з ліжка. Зіпсувалися мої стосун-
ки з сестрою. Багато хто радив мені піти 
до церкви – усе одно нічого не втрачу. 
Коли ми зібралися хрестити доньку, то 
свекруха наполягала, аби я разом з донь-
кою прийняла хрещення у Православній 
церкві. Я охрестилася, а потім неабияк 
злякалася, адже не вірила по-справжньо-
му, бо тільки нещодавно почала замислю-
ватися над існуванням Бога. Я шукала до-
помоги у священиків, але розмова з ними 

не складалася, і мені більше не хотілося 
спілкуватися з ними. 

Згодом ми розлучилися з чоловіком. 
Донька залишилася разом з ним, оскіль-
ки я часто й подовгу лежала в лікарні. 
У цей нелегкий час я втратила полови-
ну своєї квартири. Від моєї блискучої 
кар’єри залишилися тільки документи, 
адже у мене були проблеми з пам’яттю і 
я не завжди все розуміла, бо переважну 
частину часу перебувала, немов уві сні.

Якби я тоді вірила в Бога, то запита-
ла би Його, за що все це випало на мою 
долю. Але я вірила тільки в себе. Я не раз 
у себе запитувала: «Якщо я сама визна-
чаю свою долю, якщо я все роблю пра-
вильно, то чому все закінчується такими 
плачевними результатами?» І раптом я 
подумала, що моїм життям керую не я, а 
– Бог; значить – Він існує. Це була ще не 
віра, а лише припущення.

Незабаром я дізналася, що мій одно-
класник служить священником Ново-
апостольської церкви. Одного разу він 
запросив мене на богослужіння. Я від-
гукнулася на його запрошення, але все ще 
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я постійно молюся про спасіння його душі, і люблю його 
тепер ще більше, ніж, коли він був живий.  

Я завжди дякую моєму Богові за те, що Він дає мені 
можливість брати активну участь у житті громади. Мені 
дуже подобається пісня «Дай мені слугою бути ». Я бачила, 
що Бог, церква, громада так багато роблять для мене, а я у 
відповідь – мало що. Мені почали доручати прибирання 
церкви й організацію церковних заходів. Незабаром до-
ручили проводити заняття недільної школи і духовну ро-
боту з молоддю. Це неабияк надихає і приносить чимало 
радості! Інколи мені заважало погане самопочуття, тоді я 
просила священнослужителів, аби молитися за мене, і моє 
здоров’я покращувалося. Я помітила, що, окрім неділі, 
коли я вставала вранці в доброму здоров’ї та йшла на бо-
гослужіння, були також дні, коли першу половину дня я 
присвячувала громаді. 

Я запросила до церкви сестру мого колишнього чо-
ловіка, яка згодом також стала новоапостольською віру-
ючою. Найближчим часом моя колишня свекруха прий-
матиме дар Святого Духа. Я молюся, щоб це відбулося. 
Мені було дуже важливо запросити її, адже колись саме 
вона наполягла на моєму хрещенні й торувала мені шлях 
до віри. 

«Шукайте перше  Царства Божого, а все інше вам до-
дасться» . Як тільки я почала служити Богові, то все інше 
мені додалося. Нещодавно мені виповнилося 48 років. 
Я почуваю себе краще, ніж у молодості, коли довелося 
понести чимало втрат. У моїй сім’ї всі здорові, донька і 
племінник вчаться в найкращих столичних університетах, 
народилася ще одна племінниця. Я займаюся улюбленою 
справою – працюю за фахом, мене цінують клієнти й коле-
ги, я заробляю більше, ніж коли-небудь раніше. Я з радістю 
приношу десятину в Божий дім! Адже тепер я розумію, що 
мій дохід – це не моя заслуга, а дарунок від Господа. Зго-
дом я збираюся переїжджати у нову квартиру. Нещодав-
но я побувала в Дюссельдорфі на Міжнародному Дні мо-
лоді й того ж року влітку поїхала в туристичну поїздку по 
Чехії. У мене чудові стосунки з братами й сестрами по вірі, 
рідними, друзями, колегами і клієнтами. Господь посилає 
мені нові знайомства, людей, які допомагають мені й ста-
ють близькими, а я – їм. Спілкування з ними приносить 
мені радості. Я ще більше почала працювати над власним 
удосконаленням. Займаюся спортом. Нещодавно я почала 
відвідувати заняття з вокалу, аби вправно співати в церк-
ві. У мене є час для відпочиноку: я гуляю в парку, читаю, 
дивлюся фільми, слухаю музику й відвідую концерти.

Я щаслива! Я за все прославляю Бога! Якщо Він так чу-
дово змінив моє земне життя, то тим більше прекрасним 
буде місце, яке Господь готує для нас у домі Отця. Одне з 
моїх улюблених біблійних висловів знаходиться у Послан-
ні до Филип’ян 4, 4: «Радуйтеся завжди у Господі; знову 
кажу: Радуйтеся!».

продовжувала сумніватися, чи існує Бог. Мені треба було 
докази й пояснення. Але всього цього не знадобилося, бо 
сумніви щодо існування Бога й питання, що виникали в 
мене раніше, тепер виявилися для мене безглуздими й не-
доречними. Я відчула, що Бог є, що Він присутній у моєму 
житті. Я залишилася в Новоапостольській церкві й ніколи 
більше не шукала для себе чогось іншого.

Мене нерідко запитують, чому я обрала саме цю церкву. 
І якщо розповідь про мої почуття переконує мого співроз-
мовника, то я розповідаю про збіги обставин, з допомогою 
яких Бог говорить з людьми, які розуміють тільки факти 
й цифри. Окрім з однокласником, я була знайома ще з 
трьома людьми з новоапостольської громади. Мій одно-
курсник був настоятелем громади, його двоюрідний брат, 
автор пісень моєї улюбленої групи – одним  із священ-
ників і ще одна парафіянка була співробітницею нашого 
університету. Четверо знайомих людей з однієї невеликої 
громади міста, у якому проживають мільйон жителів – чи 
це не вражаючий збіг обставин?

Відчувши любов Бога, я зрозуміла, що таке жертва Хри-
ста й сила Святого Духа, і в мене виникла неабияка вдяч-
ність Богові за те, що Він привів мене до церкви, за те, що 
відкриває мені духовний світ. Те, що я знайшла, було знач-
но важливішим від того, що я втратила в своєму житті. 
Я зрозуміла, як багато Господь дарував мені ще до того, 
як я почала вірити в Нього; як ще раніше Він намагався 
зворушити моє серце, та я була сліпа й глуха. Отже, усе, 
що зі мною відбулося, мало статися, аби я, урешті решт, 
прозріла й почула Божий голос. Я вдячна навіть за те, що 
мені довелося понести чималі матеріальні втрати.

Коли я прийшла до церкви, то на душі стало відразу лег-
ше. Але мій фізичний стан бажав бути кращим. Я часто ле-
жала в лікарні, тому пропускала богослужіння. Моє Святе 
Запечатання відбулося лише через три роки після того, як 
я вперше прийшла в церкву. Зранку в мене часто не хва-
тало сил, аби піднятися і піти на богослужіння. Якось я 
поділилася цією проблемою зі священником своєї грома-
ди і він пообіцяв молитися за мене. І я чітко запам’ятала, 
що після нашої розмови не було жодної неділі, щоб я через 
погане самопочуття не змогла прийти в церкву. А в інші 
дні тижня я, як і раніше, почувала себе по-різному.

Минуло більше двадцяти років, і багато земних благ 
знову повернулося до мене: здоров’я, ясність розуму, здат-
ність заробляти на життя і приносити жертви. Священ-
нослужителі відвідували також мою маму, молилися за 
неї і її здоров’я поступово покращилося. Почастішали мої 
зустрічі з донькою і стали теплішими. Мені не довелося 
бути поруч з нею, коли вона була малолітньою, але тепер 
ми стали добрими подругами. Вона навчається в універси-
теті. Добрі стосунки з моєю сестрою також несподівано й 
легко відновилися – згодом я дізналася, що про це моли-
лася громада іншого міста. Батька мені не повернути, але 
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У цій статті публікується додатковий матеріал до рубрики 
«Із Біблії» дитячого журналу «Ми, діти».

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»

Митарі

С
лово МИТАР походить з церков-
но-слов’янської мови й означає 
збирач мита чи податків. Однак, 
слово «митар» не має жодного від-

ношення до сучасної прикордонної мит-
ниці й сьогодні означає радше «ВІДКУП-
НИК». В епоху Ісуса митарі дотримувалися 
певної ієрархії. Дрібні орендарі підпоряд-
ковувалися великим, а ті, у свою чергу, – 
правлячим князям і царям. 

Для роботи митарем не треба було мати 
ОСВІТУ. Аби працювати митарем,  треба 

було звернутися до великого орендаря, 
заплатити йому певну суму грошей 

та отримати тимчасове право 
на збір податків на певній 

території. Великий орен-
дар, у свою чергу, купував 
право на збір податків у 

князя чи царя і віддавав 
частину своєї території 
в оренду іншим дрібним 

орендарям. У залежності від 

суми, яку митар був спроможний заплатити, 
він ставала дрібним або великим митарем-о-
рендарем. Чим більшим був розмір викупу, тим 
більшу територію вони охоплювали для збору 
податків.

В епоху Нового Заповіту митарів зневажа-
ли. Їх нерідко прирівнювали до ГРІШНИКІВ. 
Адже їхня праця передбачала спілкування з 
римськими завойовниками. Через стосунки з 
римлянами-язичниками їх вважали нечисти-
ми. Ісусові докоряли за те, що Він увійшов у дім 

митаря і споживав разом з ним їжу. Розмір 
податків, а також сума за право їхнього 

збору не були чітко встановленими. Їх 
визначали великі орендарі. Аби дріб-
ним митарям-орендарям не доводи-

лося платити більше того, ніж вони 
стягували з людей, вони встанов-
лювали непомірно високі побори.  

У Новому Заповіті митарів нерідко 

представляли в негативному світ-

лі. Чому так? У чому полягало їхнє 

Ісус (спереду праворуч) просить митаря 

Закхея спуститися з дерева. 1730-39 р, 

Пʼєтро Монако, художник і гравер
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Недільний ранок. Макс і Йоганна мають поквапитися, аби вся сім’я вчасно приїхала на богослужін-
ня. Макс нервує, йому хочеться спокійно доїсти свій сніданок. А Йоганна не хоче залишати на са-
моті своїх ляльок, з якими вона так гарно грається. «Чому нам треба йти на богослужіння?» – за-
питує вона в тата. «Бо там Ісус чекає на нас і радіє, що може зустрітися з нами», – відповідає він.

Богослужіння – там, де нас 
зустрічає Ісус

         БОГОС ЛУ ЖІННЯ
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Н едільний ранок, близько десятої ранку. Сім’я у 
повному складі в машині. Усі невдоволено вту-
пилися перед собою. Тато сердиться, бо постій-
но зупиняється на світлофорах. І вони знову не 

встигають на богослужіння! Чому в них у неділю завжди 
стрес!? А сьогодні вранці батько ще й вилив на себе каву. 
Змінні штани виявилися надто вузькими. Мама гадає, що 
сині штани взагалі не підходять до сірої сорочки. Та вона 
мовчить. Вона все ще злиться на Макса, який лише двад-
цять хвилин тому вийшов із заспаним виглядом зі своєї 
кімнати і навіть не зачесався! Але це не заважає йому. Він 
також злиться, що йому не дали доїсти смачний сніда-
нок. Мюслі з шоколадом йому достаються тільки в неділю 
вранці. Тепер вони стануть непридатними до вживання і 
їх можна викинути! І все це відбувається тоді, коли його 
друзі ще сплять блаженним сном. Адже, неділя – це єди-
ний день у тижні, коли батьки можуть залишити своїх ді-
тей у спокої! Утім, звісно, – не його батьки! Хіба це чесно? 
На його маленьку сестричку Йоганну, звичайно, ніхто не 

сердиться, бо вона «жайворонок» і завжди встає рано. І 
все ж вона невдоволена!? Мама й тато перервали її гру з 
улюбленою лялькою, коли влетіли на кухню і сказали, що 
вже пора снідати. Узагалі не зрозуміло, чому в неділю у 
них завжди стрес. Хоча тепер усе звелося до заляпаних 
штанів. Та й ляльці доведеться залишитися вдома й бояти-
ся, бо їй не дозволили разом з Йоганною поїхати у церкву. 
Нечесно!?

Після богослужіння усе як і раніше?

Недільний ранок, близько одинадцятої ранку. А що тепер? 
Один філософ прискіпливо зазначив: «Християнам варто б 
виглядати більш спасенними!» І хоча він критично ставився 
до християнства, над його висловлюванням усе ж варто помір-
кувати: з яким настроєм ми йдемо на богослужіння і з якими 
повертаємося додому? Зустріч з Ісусом Христом має змінюва-
ти нас. Адже у Біблії є цьому чимало прикладів. Те саме ж має 
відбуватися з нами. Якщо ми дійсно йдемо на богослужіння, 

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | ДІТИ І ЦЕРКВА
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ня богослужіння буде для них цікавим і корисним, а також 
викликатиме зміни на краще. 

Зробити проповідь зрозумілішою для дітей 

Мова проповіді не завжди зрозуміла для дітей. Діти, які вже не 
відвідують недільну школу, повільно вчаться сприймати зміст 
богослужіння. Якщо після богослужіння у них запитати, про 
що йшлося на проповіді, то вони можуть почувати себе, не-
наче їх екзаменують і не завжди захочуть вести про це мову. 
Батьки, натомість, можуть разом з дітьми аналізувати мову 
проповіді й спонукати їх ставити питання щодо малозрозумі-
лих слів та висловлювань богослужіння. Корисно дозволяти 
дітям записувати під час богослужіння такі запитання. Якщо 
батькам буде важко давати відповіді на такі запитання, то діти 
краще зрозуміють, якою багатозначною є рідна мова. Саме так 
можна підвести дітей до поглибленої бесіди про зміст про-
повіді. Старших дітей, які краще сприймають мову проповіді, 
можна попросити запам’ятати важливу для них думку бого-
служіння. Так ми загостримо їхню увагу й не викличемо в неї 
відчуття, що її екзаменуємо. Коли діти розповідають про важ-
ливу для них думку, то так батьки довідуються, що турбує їх 
у житті з вірою, й можуть одразу надати потрібну підтримку. 
Корисно, коли батьки діляться з дітьми своїми думками про 
богослужіння. Діти таким чином довідуються, що саме турбує 
їхніх батьків у житті з вірою, і це повчально для них. 

Зміни з Ісусом до Його образу

Батьки можуть також вести бесіди з учнями недільної школи 
про біблійні історії, де описані зустрічі людей з Ісусом. Вони 
можуть ставити їм, приміром, такі запитання: «Що являє со-
бою ця людина? Як вона живе? Що ти, замість нього, чекав би 
від Ісуса? Які зміни відбулися в його житті після зустрічі з Ісу-
сом? Як його оточення реагувало на ці зміни? По чому люди 
бачили, що він мав зустріч з Ісусом?» Відповіді на ці питання 
можуть бути умоглядними чи абстрактними, бо ніхто ніколи 
не знає, що відбувається в душі іншої людини. Але такі питан-
ня, як й у випадку з обговоренням проповіді, не переслідують 
мету дати опис технічно досконалої особистості чи збагатити 
знаннями. Вони радше допомагають дитині збагнути свою 
власну сутність і спонукають міняти своє життя і поведінку. 
Укінці особливо важливо запитати: «Чи переживав ти щось 
подібне у своєму житті? Чи зустрічав ти кого-небудь, хто спра-
вив би на тебе велике враження? Чому вчить тебе життя цієї 
біблійної постаті?» Батькам також вельми важливо аналізува-
ти разом з дітьми процес їхнього фізичного й духовного ста-
новлення, особливо – з допомогою фотографій, розпочинаю-
чи з малолітнього віку: коли вони почали ходити і яке перше 
слово вимовили? Якою була їхня перша молитва? Як відбува-
лося їхнє хрещення і що означає біблійна цитата з цієї нагоди? 
Розмірковуючи над своїми духовними досягненнями, діти бу-
дуть вмотивовані свідомо робити наступні кроки й мінятися 
до образу Ісуса Христа. 

аби спілкуватися з Ісусом Христом, то це має позначатися на 
нашій поведінці. Як саме!? Чи бачать люди з нашого оточен-
ня, що ми були на богослужінні, що зустрічалися з Ісусом? Чи 
змінюємося ми?
Про зміни люди міркують по-різному: якщо людині здається, 
що їй нічого не вдається і її будні сповнені страхом, хворобами 
чи смутком, то вона бажає змін на краще. Якщо ж людина, на-
впаки, бачить, що справи в неї йдуть добре, що сповнюються 
її побажання і мрії, то вона не бажає змін і сподівається, що в 
неї так все буде продовжуватися. Однак, чи знайдеться люди-
на, яка, озираючись на прожите, визнає, що постарілася? Утім, 
людському життю притаманні зміни. Будь-яка зустріч може 
внести зміни в наше особисте життя. Такі зустрічі можуть 
бути короткими й поверхневими або глибокими й тривали-
ми. Чим довше ти живеш з людиною, тим ріднішим і навіть 
схожим стаєш на неї.
Чи змінюють нас зустрічі з Ісусом Христом? Чи стаємо ми 
подібними до Нього? З соромом доводиться визнати, що нам 
ще далеко до Його досконалості. Якщо проаналізувати свою 
повсякденну поведінку, то навряд чи хтось може сказати, що 
завжди поводить себе так, як Ісус. Навіщо тоді відвідувати 
богослужіння? Це – марна трата часу! А, можливо, відбува-
ються зміни, які можна побачити лише згодом? Адже зміни до 
образу Ісуса не можуть відбутися раптово, в одну мить. Ми, 
зазвичай, рухаємося уперед малими кроками; при умові, якщо 
покладаємося на Бога, молимося і наполегливо працюємо над 
собою. За деякий час, озираючись, ми можемо побачити, що 
в своєму житті зробили значний крок назустріч Ісусові Хри-
стові.  

Що змінює у нас Ісус Христос? 

Якщо ми бажаємо, аби богослужіння змінювало нас, то нам, 
повернувшись додому, не треба одразу перейматися повсяк-
денними турботами й негараздами. Ще перед богослужінням 
– можливо, напередодні ввечері – батькам варто вести мову з 
дітьми про те, що непокоїть їхнє серце. Так ми готуємо дітей до 
молитви, якою вони моляться перед початком богослужіння. 
Аби  підтримати дитяче уявлення про те, що вони кладуть на 
вівтар свої турботи й негаразди, треба спонукати їх, аби вони 
після молитви щиро простягали свої рученята в бік вівтаря 
і водночас спрямовували туди ті думки, які турбують їх. Та-
кий жест підсилює дитяче уявлення про те, що вони кладуть 
до ніг Ісуса те, що їх турбує і непокоїть. Дитячі негаразди не 
зникнуть умить, але вони знатимуть, що віддали їх Богові. 
Аби всемогутній Бог допоміг дитині, їй треба заручитися Його 
потужною підтримкою і не ставати безпомічним заручником 
власних проблем і негараздів.  
Дітям можна запропонувати намалювати вдома чи написа-
ти на аркуші паперу проблеми, які їх непокоять. Після бого-
служіння вони зможуть зім’яти, порвати або (під наглядом 
дорослих) спалити їх і таким чином ще краще відчути, що 
Бог є могутнішим за будь-які земні негаразди. Якщо дітей не 
позбавляти шансу свідомо відчувати це на собі, то відвідуван-
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Під час теперішньої кризи, як і в інших випадках, виникає багато чого нового; приміром, постійне 
й тривале миття рук. А також – щось досі зовсім незнайоме, як-от: заборона обнімати друзів, 
родичів, дітей чи онуків. Така новизна вселяє неабияку невпевненість, напружує і викликає страх. У 
цій статті публікується матеріал про те, де взяти сили, а також – любов і поміркованість, аби 
поратися з цією кризою.

Бути сильним у важкий 
час

       БУ ТИ ХРИС ТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ

В останні місяці через пандемію Covid-19 по-
всякденне життя багатьох людей змінилося до 
непізнаваності: закрили школи, зупинилося 
суспільне життя, скасували богослужіння у церк-

вах і почали транслювати відео-богослужіння в on-line. 
Усі люди напружені, вони бояться заразитися, а в супер-
маркетах купляють продукти про запас. Обслуговуючий 
персонал будинків для літніх людей і лікарень переванта-
жений, доводиться працювати понад норму, чимало лю-
дей утратили роботу.

Усім людям доводиться пристосовуватися до нової си-
туації, яка торкнулася кожного зокрема. Наслідки пан-
демії відображаються як на окремо взятій людині, так і 
на цілому суспільстві. Нас попереджають, аби ми уника-
ли контактів зі сторонніми людьми, працювали по мож-
ливості віддалено і в громадських місцях дотримувалися 

соціальної відстані не менше 1,5 метрів. В одиноких лю-
дей ще більше підсилюється почуття самотності; адже 
вони позбавлені можливості мати приємні контакти з 
«зовнішнім світом». Подружні пари тривалий час і в об-
меженому просторі знаходяться разом, що призводить до 
конфліктів, які виходять з-під контролю. Зростає небезпе-
ка агресії й домашнього насильства. Це стосується також 
дітей, які ростуть у нелегких умовах, і змушені жити ра-
зом з деспотично налаштованими батьками. У менш про-
блемних сім’ях також виникає напруга, адже тривалий час 
доводиться жити в обмеженому просторі. Через закриття 
дитячих закладів збільшується навантаження на батьків, 
яким, можливо, під час роботи в домашньому офісі тре-
ба ще й наглядати за дітьми. Людям не вистачає контактів 
з друзями, колегами по роботі та своїми родичами. Гору 
нерідко беруть нудьга й туга. 

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО  | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ

Ф
от

о:
 ©

 t
ri

oc
ea

n
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om



НС, 7/202020

Наслідки кризи

Наслідки кризи для суспільства є ще відчутнішими: су-
спільне життя призупинилося, масові заходи скасовані. 
Чимало людей втрачають роботу, деякі перейшли на не-
повний робочий день чи тиждень. Дрібні підприємці й 
творчі колективи побоюються за своє існування. А пра-
цівники певних сфер, навпаки, переобтяжені: приватні 
лікарські практики й лікарні перейшли на довготривалі 
зміни, працівники супермаркетів зазнають нападів з боку 
покупців. Касирів ображають, коли в магазинах закінчу-
ються найважливіші продукти. У лікарняних відділеннях 
екстреної допомоги крадуть дезінфікуючі засоби.

Зміни торкнулися також багатьох християн: в церквах 
не проводяться богослужіння. Незвичним і вражаючим 
є те, що не дозволяють повноцінно проводити шкільні 
канікули, магазини закриті й цілими днями доводить-
ся залишатися вдома. Такого ще не було ніколи. Це свід-
чить про серйозність положення, а також – про трагізм: 
адже такі важливі заходи запроваджені в невизначений і 
страхітливий час, коли на допомогу мали б прийти  релі-
гійні традиції і спілкування віруючих людей.

Описані приклади громадського й приватного життя 
підвищують ризик психічних захворювань. Депресії і три-
вожні розлади проявляються дедалі частіше і виразніше, а 
також – симптоми фізичної перенапруги. Які поради дає 
Біблія щодо того, аби краще впоратися з цією кризовою 
ситуацією?

Криза як шанс

У 2-му Посланні до Тимофія Апостол Павло пише таке: 
«Бо Бог дав нам не духа страху, а сили, любові й помір-
кованості» (Тимофія 1, 7). Людина, яка виконує вище 
сказане, почуває себе впевнено і, ймовірно, навіть вико-
ристовує цю кризу як шанс для себе. Важливо тут знайти 
внутрішню рівновагу й, з одного боку, змиритися з цією 
ситуацією та віддати в Божі руки все те, на що ми не мо-
жемо вплинути; а, з іншого боку, – сміливо й енергійно 
братися за все те, на що можемо вплинути.  

Долати страх

Перший крок на шляху до подолання страху – свідоме 
ставлення до своїх почуттів та їхнє сприйняття. Неподо-
ланний страх пригнічує, позбавляє сил і робить пасивним. 
З іншого боку, проявляється тенденція проганяти страх і 
занепокоєння, що, однак, у більшості випадків не спра-
цьовує, а виражається в іншій формі, зокрема у дратівли-
вості й фізичній перевтомі. Отже,  доцільно й  розумно 

навчитися приборкувати свої власні почуття.
Ми здатні молитвою виражати свої почуття Богові й 

приборкувати їх. У Біблії є декілька прикладів того, як це 
робити відкрито й щиро. Так, Іов, плачучи, (Іов 3) не ба-
жав народитися, а в 12-му Псалмі автор запитує в Бога: 
«Доки, Господи, будеш мене забувати назавжди?» Отже, і 
в Біблії є місця, коли людина висловлює Богові почуття 
крайнього відчаю. Господь не очікує, аби людина приходи-
ла до Нього «у повній гармонії» й випромінювала тільки 
спокій; Він пропонує допомогу навіть тим людям, які роз-
чавлені власними почуттями. 

Молитва допомагає приборкати почуття і віднайти 
спокій. У Псалмах є відомості про те, що в усі часи були 
люди, які потрапляли в подібні важкі ситуації. Спів чи 
слухання добре відомих (церковних) пісень допомагає 
людині знайти спокій й установити, якщо не вистачає 
власних слів, контакт з Богом. 

Такі настанови допомагають долати страх і боязнь і мо-
жуть використовуватися для приборкання гнітючих по-
чуттів. У кризових ситуаціях люди реагують по-різному: 
деякі бояться за своїх дітей, які працюють в лікарні. Інші 
проявляють гнів, бо почувають себе обмеженими й поз-
бавленими волі. Треті, ймовірно, навіть радіють, що ма-
ють більше часу для дому та сім’ї.

Кризова ситуація є для людини незнайомою, незвичною 
й обтяжливою, тому викликає різні почуття. Жодна лю-
дина не повинна відчувати, що її негаразди та проблеми 
в порівнянні з іншими людьми є мізерними. І жодній лю-
дині не має дошкуляти сумління, якщо в цей час її справи 
несподівано покращилися. Важливо виявляти позитив-
ні почуття, адже саме вони підтримують наше здоров’я; 
важливими є також й інші почуття, які треба помічати й 
приймати. Людині, якій у цій ситуації вдається позитивно 
сприймати самого себе і внутрішній світ власних почуттів 
та емоцій, не треба виявляти страх і поступати з примусу 
чи гніву, аби врятувати все те, що здобула. Така людина є, 
як правило, самодостатньою. 

Сила

Дух сили дозволяє людині діяти активно й рішуче, при-
боркувати названі вище негативні почуття (страх і гнів), 
використовувати енергію для активних дій і жити повно-
цінним життям.

Приборкувати страх допомагає контроль над усім, що 
піддається контролю. У кризовій ситуації це означає сві-
домо організовувати свої будні й бути здатними приймати 
рішення: скільки часу я буду вдома? Яких особистих кон-
тактів мені слід уникати і які я можу підтримувати в іншій 
формі?
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Якщо ти дав відповіді на ці важливі запитання, то ко-
рисно скласти комфортний для себе розпорядок дня. Ста-
більний ритм з відповідними паузами благотворно впли-
ває на загальне самопочуття і звільняє від необхідності 
знову й знову задумуватися над тим, що буде далі. Ство-
ренню такого ритму, як правило, сприяють богослужіння, 
які треба використовувати, навіть якщо вони проходять в 
іншій формі. Цьому, окрім цього, сприяє створення влас-
них ритуалів, як-от: прогулянка після обіду, розмова по 
телефону з друзями чи пиття кави.

Важливо також визначитися, яку кількість, як часто і з 
яких джерел отримувати інформації про вірус. Розмаїття 
інформаційних можливостей і наявність різних соціаль-
них мереж може викликати непотрібне інформаційне пе-
ревантаження. При цьому, не всі джерела є достовірними, 
тому постійні пошуки інформації про вірус в Інтернеті 
може викликати ще більший страх і додати невпевненості. 
Отже, доцільно покладатися на надійні джерела і користу-
ватися ними в певний час дня; приміром дивитися уранці 
й увечері програму новин або щодня отримувати інфор-
мацію з сайту Міністерства охорони здоров’я.

Щоб побачити, а не тільки почути онуків і дітей, мож-
на використовувати різні можливості відеотелефонії, 
приміром, Skype, WhatsApp чи FaceTime. Людина, яка 
бажає поглибити свої знання з певних тем, може скори-
статися онлайн-пропозиціями бібліотек чи безкоштов-
них подкастів,  які пропонують широкий діапазон тем від 
бібліознавства до садівництва. А можна ще зробити те, 
чого давно бажав: написати листа чи розпочати робити 
домашню гімнастику.

Кризова ситуація є слушною нагодою спробувати те, 
на що раніше не вистачало часу, на що раніше не нава-

Чи почуваєте Ви себе самотньо і чи хотіли б з ким-небудь поговорити? Зателефонуйте своєму духовному наставнику, 

своєму другові, братові чи сестрі по вірі, яких Ви знаєте. Коли з кимось ділишся про щось, то стає легше. Як гласить на-

родна мудрість: «Поділена радість – подвійна радість, а поділене горе – півгоря».

жувався.  Наша церква пропонує, приміром, трансляцію 
відео-богослужінь по телефону і на YouTube-каналі, а та-
кож можливість послухати з дому богослужіння іншої Ре-
гіональної церкви й іншою мовою. Читання Євангелія чи 
Псалмів, на яке досі не вистачало часу, може також додати 
духовних сил. Усе це сприяє позитивному застосуванню 
духу сили.

Любов

У кризовій ситуації, окрім цього, виникають різні мож-
ливості вияву любові й солідарності. Пандемія корона-
вируса – це виклик суспільству, який можна подолати, 
якщо кожен зокрема зробить свій власний вклад. Для цьо-
го треба, приміром,  дотримуватися гігієнічних правил, 
регулярно мити руки й виконувати вимоги відповідних 
державних органів. Такі вимоги треба сприймати не як 
непотрібні заборони чи знущання, а як ретельно складені 
заходи для захисту найслабших у суспільстві. Чим менше 
соціальних контактів матиме кожна людина, тим меншою 
буде небезпека зараження інших людей і небезпека пере-
вантаження системи охорони здоров’я. Усе це є виявом 
любові й солідарності. Важливим для вияву любові є мо-
литва за людей, які страждають у цій ситуації, є самотні-
ми, утратили роботу чи змушені працювати з неабиякими 
перевантаженнями. Важливими є також такі активні про-
яви любові, як-от: дзвінок самотній людині, покупка для 
сусідки чи читання онукам цікавої історії по телефону. 

Поміркованість

Апостол Павло наостанок згадує, що ми отримали духа 
поміркованості, який є величезним багатством особливо 
в складних ситуаціях. Коли з’являються почуття гніву, 
страху, упертості чи несправедливого ставлення до себе, 
то корисно відмежуватися від власних проблем і погляну-
ти на все, що з нами відбувається, з іншої перспективи.

Безсумнівно, заборона відвідувати богослужіння і свят-
кувати Святе Причастя – це значне обмеження. Однак, для 
віруючих Європи це обмеження діятиме лише на певний 
час, тоді як християн інших країн повсякденно пересліду-
ють за їхню віру. Нестача певних продуктів у супермар-
кеті здається нам також загрозливою. Та багато людей, 
особливо в таборах біженців, потрапляють щодня у більш 
екстремальну ситуацію, ніж ми. Тому така криза допома-
гає зрозуміти почуття інших людей, ще більше згуртува-
тися і виявляти вдячність за все, що маємо.
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П
ершоапостол Ж.-Л. Шнайдер прово-
див відео-богослужіння англійською 
мовою, яке транслювалося не тільки 
на Африку і Замбію, а й на США й Ка-
наду, а також на всі англомовні країни 

Європи. 
Перед початком богослужіння він зізнався, 

що його охоплює смуток, адже доводиться про-
водити богослужіння у своїй рідній громаді 
Страсбурга без громади і перед порожніми лав-
ками. В основу своєї проповіді Першоапостол 
поклав слова з Євангелія від Івана 14, 5–6: «Го-
споди, – каже до нього Фома, – не знаємо, куди 
Ти йдеш. І як нам знати тую путь?» Ісус до нього: 
«Я – путь, істина і життя! Ніхто не приходить до 
Отця, як тільки через Мене».

Першоапостол за вівтарем церкви 
Страсбурга (Франція)

ФРАНЦІЯ

Із Страсбурга для Південної Африки
26 квітня 2020 року Першоапостол Жан-Люк Шнайдер планував провести богослужіння 
у м. Блумфонтейні (Південна Африка) для регіону діяльності Окружного Апостола Джона 
Кріла. Та через пандемію коронавірусу його подорож скасували. Тому Першоапостол про-
водив своє заплановане богослужіння для Південної Африки з церкви Страсбурга у вигляді 
відео-богослужіння по Інтернету..

«Господи, ми не знаємо, куди Ти йдеш»

Ситуацію, пов᾽язану з нашою біблійної цита-
тою, а саме, коли Ісус повідомив Своїм учням, 
що повертається до Отця, і тим самим викликав 
у них занепокоєння, яке передав у своєму пи-
танні Апостол Фома, Першоапостол порівняв 
з теперішньою кризовою ситуацією: «Ми пере-
живаємо сьогодні подібну ситуацію. Свого часу 
ми прийняли рішення йти вслід за Господом, і 
ми любимо Його. Ми вирішили виявляти Ісу-
сові вірність і йти прокладеним Ним шляхом. 
Та раптом усе змінилося і ми потрапили в си-
туацію, на яку не очікували, і не знаємо, як нам 
бути. Ми не розуміємо Господні діяння, не ро-
зуміємо Його наміри: «Господи, ми не знаємо, 
куди Ти йдеш». А Господь відповідає: «Не бійся! 
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НАША ЦЕРКВА У СВІТІ  | ПЕРШОАПОСТОЛ У СТРАСБУРЗІ

Я – путь, істина і життя!» У цей нелегкий час це 
є для всіх нас втіхою Святого Духа».  

«Я – путь»

«Висловлювання Ісуса «Я – путь», яким Він об’явив 
Самого Себе, підкреслює, – як наголошував Першо-
апостол, – що ніхто не спроможний прийти до Бога 
Отця, як тільки через Його Сина. Нам, аби прийти в 
Боже Царство, треба вірити в Ісуса Христа, іти вслід 
за Ним, дотримуватися Його вчення і виконувати 
Його слово. Нам, аби прийти в Боже Царство, треба 
прийняти Його милість і жертву. Без Ісуса Христа ми 
є нічим і не спроможні ні на що. Саме у цьому по-
лягає суть слів Ісуса «Я – путь». Вони мають також 
інше значення: «Я – путь» указує на те, що нам треба 
орієнтуватися на Ісуса і брати з нього приклад, адже 
саме Він є для нас прикладом для наслідування». 

Першоапостол навів приклад з життя Ісуса Хри-
ста, який наочно показує, як саме нам орієнтуватися 
на Ісуса в своєму житті. Він, зокрема, вів мову про 
спокуси, які Ісусові довелося зазнати у пустині. Дух 
Святий повів Ісуса в пустиню, де Він постив 40 днів 
і 40 ночей. Ісус був голодний і мав спрагу; після 40 
днів, Він був очевидно, утомлений і виснажений. І 
саме в цей момент сатана приступив до Ісуса і нама-
гався спокусити. Він мав на меті зруйнувати зв’язок 
Ісуса з Небесним Отцем. Однак, любов Ісуса до Отця 
виявилася сильнішою від голоду й спраги, сильні-
шою від страждань і бажання піддатися спокусам.  

Гряде спасіння 

Сьогоднішню кризову ситуацію нам, звісно, 
годі порівняти з стражданнями, які довело-
ся зносити Ісусові, наголосив Першоапостол. 
Однак, нам треба вчитися в Ісуса Христа і на-
магатися поступати в подібній ситуації так, як 
поступав Він. Першоапостол, окрім цього, вів 
мову про те, що знає багато людей, які вельми 
страждають від нелегкої ситуації, у якій сьогод-
ні опинилися. Чимало людей не мають змоги 
спілкуватися з іншими, не можуть приходити 
на богослужіння й святкувати Святе Прича-
стя. Багато з них зазнають фізичних страж-
дань: вони не мають що їсти, їм не вистачає 
найнеобхіднішого, вони не знають, як прокор-
мити свою сім’ю. Таких братів і сестер є сьогод-
ні дуже й дуже багато скрізь, а також – в Аф-
риці. Першоапостол підкреслював, що не має 
пояснення, чому Африку, яка й без того зазнає 
чимало лиха, спіткала ця катастрофа: «Кри-
зова ситуація торкається насамперед бідних 
людей, а також людей, які й без того неабияк 
страждають, тому резонно виникає питання: 
«Чому?» Я не раз запитую: «Чому в цій ситуації 
страждають найбідніші? Чому їм доводиться 
переживати голод, війни і хвороби? Чому у цій 
ситуації потерпають найбідніші? Вони і так не 
мають що їсти, а тут спалахує війна. Як тіль-
ки закінчується війна, то приходять паводок, 
посуха й різні епідемії, і все це повторюється 
знову й знову. Одне нещастя змінює інше. Це 
ж несправедливо!? Чому відбувається так? Я 
не можу відповісти на це запитання», – зізна-
вся Першоапостол. «І все ж відповідь є. Ісус 
дав її, мовивши: «Я – путь!» Пам’ятай про Його 
слова: «Я гряду й невдовзі приведу тебе в Моє 
Царство, де ти остаточно звільнишся від зла й 
зазнаєш спасіння!» 

A.V.

Вид на Блумфонтейн
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ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
З XIV століття у кулінарних книгах повідомляється про рецепт простої стра-
ви з розмоченого черствого білого хліба, випеченого у розтопленому маслі, 
під назвою «бідний лицар» або місцевою назвою «картезіанські кнедлики». 
«Картезіанські кнедлики» названо на честь заснованого близько 1084 року у 
французьких Альпах католицького ордену картезіанців. Подейкують, що цю 
їжу винайшли картезіанські монахи, аби обійти існуючу в цьому суворому 
ордені заборону на солодку їжу. Картезіанцям належали картезії й картезіансь-
кі монастирські церкви. В епоху Реформації чисельність картезіанців і Картезій 
зменшилася. У Буксгеймі, що розташований у баварській Швабії, недалеко від 
міста Меммінгена, знаходиться одна з колишніх Картезій. Монастирська церк-
ва, побудована в стилі бароко, коріння якої сягають XI століття, була розписана 
найвизначнішими художниками епохи бароко, братами Йоганном Баптистом 
і Домініком Ціммерманом. Фрески у хорах створив Ціммерман у 1711–1713 
роках. Один з цих чотирьох ранніх творів Ціммермана зображує зішестя Свя-

того Духа на П’ятидесятницю: дванадцять Апостолів (включаючи обраного замість Юди Іскаріота Апостола Матвія) зібралися 
навколо Марії, Матері Ісуса; Святий Дух зображений у вигляді голуба і язики полум’я сходять на присутніх. Зліва внизу пока-
зано Апостола Петра з ключами в руках, а над ним – Апостола Івана Заведеєва.
ЩО РОБИВ АПОСТОЛ ПЕТРО НА ПЕРШЕ СВЯТО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ?

Відповідь див. на стор. 2

1. Скільки Послань до Солунян є у Біблії?
А одне
Б  три
В два
Г  жодного

2. Хто така Ціппора?
А мідіянська дружина Мойсея
Б наложниця царя Соломона
В сестра Рахілі
Г мати Апостола Івана

3. Яку посаду обіймав Понтій Пілат? 
А  він був царем Юдеї
Б  він був намісником кесаря
В  він був первосвящеником
Г  він був центуріоном

4. Де згідно з Діяннями Апостолів відбулися події на П’я-
тидесятницю?
А  у Віфлеємі
Б  у Римі  
В  в Єрусалимі
Г  в Антіохії

5. Про які події йдеться у книгах Макавеїв?
A про повстання ізраїльтян проти єгиптян
Б про повстання юдеїв проти вавилонян
В про повстання юдеїв проти греків
Г про повстання юдеїв проти римлян

6. Як називали єгипетського царя в епоху Мойсея?  
А  цар 
Б  фараон
В  суверен
Г  імператор

7. Хто написав слова пісні «Молюсь любові» (№ 143 у 
російськомовному пісеннику)?
А Самуэль Г. Бюрдо
Б  Данієль Ф. Е. Шлейєрмахер
В Дмитро Бортнянський
Г Герхард Терстеген

8. Як називають останній день мирського року?
А  зелений четвер
Б  переддень нового року 
В  день святого Валентина
Г  Новий рік

9. Що означає слово «Христос»?
А Первосвященник
Б  Помазаник
В  Визволитель
Г  Син Божий

10. Як називається сад, в якому молився Ісус перед тим, як 
Його взяли під варту?
А Голгофа
Б Гоморра
В Генісаретський
Г Гетсиманський  
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