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Сповідувати Христа

Ми приходимо на богослужіння з багатьох причин: 
ми бажаємо пережити Божу близькість, почути 
Його слово, хвалити і славити Бога, єднатися з 
нашими братами і сестрами по вірі, утамувати 

спрагу щодо прощення гріхів і долучитися до Святого Прича-
стя. Ще одна причина нашого відвідування богослужінь, яку 
ми, можливо, не завжди до кінця усвідомлюємо, – це сповіду-
вання нашої приналежності до християнства. Для нас вельми 
важливо сповідувати Христа, бо це запорука спасіння – не 
тільки нашого, а й тих, хто завдяки нашому свідченню довіду-
ються про Євангеліє.

За останні місяці нам з болем довелося збагнути, що бого-
служіння – це не щось само собою зрозуміле, а – дарунок від 
Бога. Але як ми можемо сповідувати Христа, якщо не відбува-
ються богослужіння у церкві й ми не маємо змоги відвідувати 
їх? Тоді ми сповідуємо Христа, коли палко прагнемо прийти 
на богослужіння у церкву! Під час пандемії велося чимало 
розмов про те, чого вона нас позбавила: спільного дозвілля з 
сім’єю і друзями, відвідування перукаря чи споживання смач-
них блюд в улюбленому ресторані. А чи вели ми мову про те, 
що нам не вистачає богослужінь у церкві? Якщо так, то ми 
істинно сповідували Христа.

Імпульс з богослужіння Першоапостола
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У безпосередній близькості від Франкфурта-
на-Майні, у місті гугенотів Ной-Ізенбурзі, 
уже 15 років розташовується видавництво 
Новоапостольської церкви «Бішофф-Ферлаг». 

У ньому виготовляються не тільки друковані, а й аудіо- 
та відеоматеріали церкви, а також здійснюються відео- 
й аудіотрансляційні богослужіння Першоапостола і 
європейських Окружних Апостолів. Сигнал з місця 
проведення заходу за допомогою пересувної телевізійної 
станції передається через супутник у центральний пункт 
управління в Ной-Ізенбурзі, де перекладачі здійснюють 
переклад на 24 мови світу, включаючи мову жестів. Для 
цього у їхньому розпорядженні знаходяться вісім кабін, 
а також офіси співробітників видавництва. Після цього 
сигнал знову передається тепер уже в громади всього 
світу й додатково по оптико-волоконному зв᾽язку братам 
і сестрам, які не мають змоги відвідувати церкву, на яку 
здійснюється трансляція богослужіння. З початку пандемії 
коронавірусу богослужіння транслюються в прямому ефірі 
на нашому відеопорталі YouTube-каналу. З нагоди Пасхи 
– для того, аби під час пандемії максимально обмежити 
присутній обслуговуючий персонал, – трансляція уперше 
здійснювалася із спеціально обладнаного для богослужіння 
приміщення видавництва «Бішофф-Ферляґ».

A.V

4 НС, 9/2020

Ной-Ізенбург
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БОГОСЛУЖІННЯ У НОЙІЗЕНБУРЗІ /
НІМЕЧЧИНА

ДАТА: 12 квітня 2020 року
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: видавництво 
«Бішофф-Ферлаґ»
ЦИТАТА З БІБЛІЇ: Одкровення 1, 17 і з 18
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Втішно співайте, 
усі християни» (№ 95 україномовний пісенник)
СУПРОВІД: єпископ Юрген Крамер
ПРИМІТКА: богослужіння з нагоди Пасхи,  
онлайн-трансляція у прямому ефірі    
й по телефону

СЛОВО І ВІРА |У ЦЕНТРІ УВАГИ
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Д орогі брати й сестри, сьогодні ми відзначаємо 
свято Пасхи й робимо це по-сособливому. У 
цілому світі ширяться страждання і горе. Я чи-
тав, що вже понад два мільйони людей інфіко-

вані й сотні тисяч померли; а пандемія продовжується. Вона 
викликає страждання і біду. Адже йдеться про здоров’я й 
життя людей. Економічні наслідки від пандемії нам годі 
сьогодні передбачити. Чимало людей виявляють тривогу 
й невпевненість. Навіть висококваліфіковані спеціалісти 
твердять: «Ми нічого точно не знаємо …» У нашій частині 
світу ми, щонайменше, не звикли втрачати над чимось кон-
троль. Саме це викликає в багатьох людей невпевненість.  

Я свідомий того, що для багатьох людей в Африці, Азії 
чи, приміром, у Венесуелі криза коронавірусу є ще одним 
пунктом у довгому переліку страждань, яких їм доводить-
ся зазнавати. Наведу лише один приклад: брати з Африки 
повідомили мені про те, що за минулий рік 140 тис. дітей 
померли від кору. Як бачимо, коронавірус тут є ще одним 
пунктом у довгому переліку страждань, які зазнають наші 
брати й сестри. 

Що на це сказати? Як відреагувати? Ми співчуваємо лю-

Особливе свято Пасхи
дям, яких спіткало горе. Ми молимося за всіх, що пережи-
вають біду. Ми, новоапостольські християни, строго до-
тримуємося розпоряджень властей. Дуже важливо, аби ми 
в цьому подавали приклад іншим людям. Ми виражаємо 
вдячність великій кількості людей, які самовіддано працю-
ють на благо інших людей і молимося за них.   

Ми, християни, навчилися бути відданими Богові. Ми 
довіряємо Йому. Ми розуміємо, що багато чого не знаємо. 
А тому виявляємо довіру до Бога й усе вкладаємо в Його 
руки. 

Важливо зазначити, що ми не вбачаємо в кризі коро-
навірусу знамення часу, яке передрікає кінець світу чи 
прихід Ісуса Христа! У Біблії нічого не сказано про коро-
навірус. Наша віра у близьке Друге Пришестя Ісуса Христа 
ґрунтується не на знаменнях часу, а на висловлюваннях Ісу-
са Христа й об’явленнях Святого Духа. 

Є люди, які гадають, що криза коронавірусу є Божим по-
каранням. Така думка не походить від Святого Духа. Адже 
Святий Дух називає Бога Богом любові, а не Богом, Який 
посилає людям покарання.

Я ще раз підкреслюю: у Біблії нічого не сказано про кри-

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Коли я побачив Його, впав до ніг Його, як мертвий. А 
Він поклав правицю Свою на мене, кажучи до мене: «Не 
бійся: Я – Перший і Останній, і Живий; і стався мерт-
вий, і от – Я живий на віки вічні».

Цитата з Біблії: Одкровення 1, 17–18
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зу коронавірусу, але як Біблія, так і Святий Дух розповіда-
ють нам, як треба вести себе в подібній ситуації: нам треба 
довіряти Богові й вірно слідувати за Ісусом Христом.

Отже, сьогодні ми відзначаємо свято Пасхи і згадуємо 
про воскресіння Ісуса Христа. Воскресіння Ісуса Христа 
має грандіозне значення і є для нас сьогодні – навіть у цей 
непростий час – причиною і підставою для радощів і вдяч-
ності. Отже, спільно відзначаймо свято Пасхи!

З нагоди пасхального богослужіння у нас, як завжди, від-
будеться читання з Біблії:  

Читання з Біблії: Євангеліє від Івана 20, 11-20:
«Марія ж стояла надворі перед гробницею і плакала. А пла-

чучи, нахилилась вона до гробу, і бачить двох Ангелів: у білім 

вони, сидять - один у головах, другий у ногах, де лежало було 

тіло Ісусове. І кажуть вони їй: «Жінко, чого плачеш?» - «Узя-

ли мого Господа, - відвічає їм вона, - і не відаю, де покладено 

Його». Сказавши це, обернулась і бачить: Ісус там стоїть! 

Та не знала вона, що то Ісус. І каже їй Ісус: «Жінко, чого ж 

ти плачеш, кого шукаєш?» Гадавши ж вона, що це садівник, 

говорить йому: «Пане, коли ти забрав Його, то повідай 

мені, куди Ти Його поклав, - а я заберу його». Мовить до неї 

Ісус: «Маріє!» А та обернулась та до нього по-єврейському: 

«Раввуні!» - що у перекладі означає: «Учителю!» А Ісус їй 

каже: «Не стримуй Мене, не зійшов бо Я ще до Отця мого, 

але йди до Моїх братів і повідай їм: Іду Я до Отця мого й 

Отця вашого, до Бога мого й Бога вашого». І пішла Марія, 

щоб звістити учням: «Бачила я Господа», - та й що він це їй 

повідав. А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, - а 

двері ж були замкнені там, де перебували учні: страхались бо 

юдеїв, – увіходить Ісус, став посередині та й каже їм: «Мир 

вам!» Це промовивши, показав їм руки й бік. І врадувались 

учні, побачивши Господа».

Д орогі брати й сестри, Біблія вельми лаконічно 
описує зустріч учнів з воскреслим Христом. Унас-
лідок цієї унікальної зустрічі вони сповнилися 

миром і радістю. Учні раділи: Ісус, їхній Учитель, знову 
разом з ними! Ісус, Який перебував з ними, Якого розіп᾽я-
ли на хресті, Який помер і був похований, тепер знову ра-
зом з ними; Він живий! 

Це викликало в них неймовірну радість: «Наш Господь й 
Учитель знову разом з нами!» Він сповнив їх миром. Він по-

казав їм Свої рани: «Гляньте, Я страждав!» Він не докоряв 
тим учням, які зреклися Його. І це, звісно, принесло їм неа-
бияку втіху. Тепер вони збагнули: Бог був з Ісусом. І – біль-
ше: Ісус Христос – це Бог. Апостол Фома мовив: «Господь 
мій і Бог мій!» (Від Івана 20, 28).

Учні виявляли неабияку радість: Бог перебував разом з 
ними! У Біблії мовиться: після воскресіння Ісуса учні згада-
ли про слова, які Він раніше їм мовив (Від Івана 2, 22). Коли 
Ісус показував їм Свої рани, то вони пригадали Його слова: 
«Я проллю Свою Кров на відпущення гріхів». Отже, тепер 
ми можемо отримувати прощення гріхів!   

Учні збагнули: Ісус мав інше тіло; воно не прив’язане ні 
до місця, ні до часу. Вони згадали про слова Ісуса: «Я живу, 
і ви будете жити» (Від Івана 14, 19). Воскресіння Ісуса є за-
порукою нашого воскресіння. Це викликало в учнів велику 
радість. Ми і сьогодні завдяки діянню Святого Духа маємо 
зустрічі з Ісусом Христом, Воскреслим. Ми і сьогодні, ко-
жен у своїй оселі, за зачиненими дверима завдяки діянню 
Святого Духа переживаємо присутність Ісуса Христа. Не-
хай Святий Дух у цей непростий час сповнить кожного ми-
ром і радістю! Хто вірить у це послання Святого Духа, той 
отримає їх.   

С вятий Дух і сьогодні промовляє до нас: «Ісус жи-
вий!» Він не просто історична «Постать», про яку 
ми читаємо в Біблії. Ісус Христос живий, Він – Бог! 

Він є саме тим, як про Нього мовиться в Біблії. Він – лю-
бов, Він близький до людей. Він на стороні слабких. Він 
дарує милість. Він турбується про Своїх вірних і нікого не 
кидає напризволяще. Ще на хресті Він потурбувався про 
добробут Марії. Саме таким є Ісус Христос. Він живий. І 
це викликає в нас радість. 

Святий Дух указує нам на рани Ісуса Христа й мовить: 
«Пам’ятай: Він любить тебе! Не буває більшої любові, ніж 
померти за Своїх друзів» (Від Івана 15, 13); Він помер за 
тебе. Він звільнив нас від гріхів. Це і сьогодні викликає в нас 
неймовірну радість. Святий Дух указує нам на рани Ісуса 
Христа й нагадує: «Він отримав їх ради тебе, аби звільнити 
тебе від гріхів».

Ісус Христос – Перший і Останній. Він – «Первородний з 
мертвих» (Колосян 1, 18). Це, так би мовити, перший етап 
нового творіння. Ісус Христос був першою Людиною, Яка 
отримала воскресле тіло й увійшла в Небесне Царство. «Я 
– Перший і Останній», Засновник і Завершитель. Бог довер-
шить Своє нове творіння і ніхто не зупинить Його.   

Бог розпочав Своє діяння з нас і для цього завдяки хре-
щенню Водою і Святим Духом дав нам життя від Свого 
життя. 

У нас є можливість ставати новим створінням у Христі. 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ
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Ми, християни, навчилися 

                               бути відданими Богові. 

                                       Ми довіряємо Йому.
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У нас є можливість отримати нове воскресле тіло. Ісус Хри-
стос дав нам обітницю: Він довершить справу, яку розпо-
чав, також – у нас (Филип’ян 1, 6). Якщо ми збережемо 
Йому вірність, то зазнаємо власне воскресіння й отримаємо 
воскресле тіло. А сьогодні нам треба ще вірити у воскресін-
ня Ісуса Христа й у наше власне воскресіння. Людина, яка 
вірить в Ісуса Христа і йде вслід за Ним, уже сьогодні в цьо-
му житті може скуштувати сил майбутнього світу. Ми вже 
сьогодні відчуваємо, що Ісус дарує нам свободу, бо навіть 
у час випробовувань і страждань ми сповнюємося Божим 
миром і силою, а також – радістю в Ісусі Христі! Це – на-
слідки свободи в Ісусі Христі «Я – Перший і Останній, і Жи-
вий […] Я живий на віки вічні; і маю ключі смерти й аду». 
Ці слова вселяють утіху. Воскреслий має ключі смерті. Він 
переміг смерть і Його фізична смерть не була перешкодою 
для здобуття спасіння. Ми впевнені, що Ісус Христос тур-
бується також про померлих і працює над їхнім спасінням. 
У потойбічному світі продовжується спасенне діяння Свя-
того Духа. Адже Ісус Христос має ключі аду. 

Ад символізує сфери, де перебувають людські душі, які 
віддалені від Бога; отже, ад – це символ віддаленості від 
Бога. Ісус Христос має ключі аду й може визволити душі, 
позбавити їх віддаленості від Бога і привести до Себе. Жод-
на людина після смерті не приречена на вічне прокляття; усі 
люди мають можливість прийти у Боже Царство. Воскрес-
лий Ісус володіє ключами, а не –  людина. Отже, важливими 
є не успіх, знання чи вміння людини і не її соціальний ста-

тус, а віра й слідування за Ісусом Христом. Будь-яка людина 
незалежно від ситуації, у якій перебуває, якщо вірить Ісу-
сові Христові й слідує за Ним, то осягне спасіння. Воскрес-
лий має ключі аду. Ісус має владу над землею і над небом.  

Частину Своєї влади, Своїх повноважень, Ісус передав 
Апостолам: що розв’яжете на землі, те буде розв’язане на 
небі (Від Матвія 16, 19). Ісус наділив Апостолів повнова-
женнями звіщати Євангеліє і проповідувати Його слово. 
Завдяки Апостольському служінню ми отримуємо все не-
обхідне для нашого спасіння. Це додає нам радості й утіхи. 
Воскреслий дотримається Свого слова. Він прийде вдруге 
і ті, які зберігали Йому вірність, воскреснуть й увійдуть у 
Його Царство. Це – наше майбутнє; це – наша радість; це 
додає нам упевненості.

Після співпроповіді єпископа Першоапостол сказав: Сьо-
годні ми, дійсно, по-особливому відзначаємо свято Пасхи! 
Під час кожного богослужіння ми, як правило, святкуємо 
Святе Причастя і згадуємо про воскресіння Ісуса Христа. А 
сьогодні – ні! Ми, звісно, вельми бажаємо святкувати Святе 
Причастя. Чимало братів і сестер висловлювали мені з цьо-
го приводу свої побажання і надсилали пропозиції щодо 
його проведення. Однак, ми повинні усвідомити: Святе 
Причастя – це таїнство, яке запровадив Сам Ісус. Він осо-
бисто присутній в освяченій проскурі. І тільки Він визна-
чає, як належить гідно святкувати Святе Причастя. 

Апостоли вершать святі таїнства, однак не розпоряджа-

               Ісус Христос живий! Він –  наша радість!
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Адже у сьомому положенні про Святе Причастя мовиться 
зокрема: проскура освячується і подається уповноваже-
ним Апостолом священнослужителем. У це ми віримо й у 
цьому переконані. Якби ми запровадили тепер іншу фор-
му святкування Святого Причастя, то нам треба було б мі-
няти й адаптувати це положення віри. Поміркуймо: Святе 
Причастя – це спадщина, яку довірили нам наші батьки. Я 
сумніваюся, чи варто змінювати й пристосувати його до 
сьогоднішнього моменту. Є брати й сестри, які страждали й 
страждають від того, що дотримуються новоапостольсько-
го віросповідання. То чи треба нам змінювати й пристосу-
вати його до теперішнього часу? Ні!

Святе Причастя для померлих ми сьогодні також не мо-
жемо святкувати через живих тут, на землі. Померлі не ма-
ють тіла і не можуть приймати проскуру під час Святого 
Причастя. А для нас, живих у тілі, усе ще має силу слово про 
те, що ми маємо споживаємо Тіло Христа (пор. Від Івана 6, 
53–58). Отже, ми самі маємо приймати проскуру. Я знаю, 
що в нас існують так звані «листи з освяченими проскура-
ми», які запровадили наші батьки, але це поодинокі випад-
ки, які не можуть повноцінно замінити Святе Причастя.

Що милостивий Бог хоче цим сказати? Він нагадує нам: 
«Святе Причастя – це милість, яку Я дарую вам». Ми не 
сміємо наполягати на ній. Ми можемо виявляти Богові 
тільки вдячність за Його милість, але коли Бог каже: «Те-
пер ти її не отримаєш», то ми не сміємо наполягати на ній. 
Нам зостається тільки сказати: «Господь дав, Господь взяв 

ЄПИСКОП ЮРҐЕН КРАМЕР:

Єпископ Крамер (Західна Німеччина) нагадав 
про сповнену відчаю Марію, яка вранці на Пасху 
стояла біля порожнього гробу свого Господа. 
Ісус звернувся до неї по імені і вона впізнала 
Його, і все було добре. У важких ситуаціях – як 
в земному, так і в духовному житті – Ісус завжди 
звертається до особисто кожного з нас: «Я поруч 
з тобою!» Єпископ сказав, що саме це він відчув 
сьогодні під час цього богослужіння. Прийде час 
і Господь з любов᾽ю, можливо, запитає у нас: «Де 
ваша віра!», як це було з Його учнями на озері, 
коли їх охопив страх. Ісус обіцяв Апостолам бути 
з ними повсякчас. Якщо ми плекаємо єднання з 
Апостолами, то ця Господня обітниця стосується і 
нас. З неї ми черпаємо свою впевненість.

Єпископ Крамер співпроповідував 

і читав уголос уривок з Біблії

Богослужіння перекладалося від вівтаря 

на англійську мову ...

ються ними довільно. Ісус запровадив Святе Причастя як 
трапезу єднання. Ця умова відсутня сьогодні, а тому ми не 
можемо в даний час відзначати трапезу єднання.    

Єпископ зупинився на фундаменті нашої віри. Він відо-
бражений у нашому новоапостольському Символі віри. 
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Коронавірус – це не знамення часу і не Боже покарання; 
Святе Причастя – це Господня милість, на якій ми не сміє-
мо наполягати. 

Ісус живий! Святий Дух і сьогодні звіщає нам про це; Ісус 
довершить справу, яку розпочав; Він приніс спасіння для 
всіх людей.   

столом у Моїм Царстві й сиділи на престолах, судячи два-
надцять племен Ізраїля» (Від Луки 22, 28–30). Це прекрасні 
слова Ісуса: «Я завіщаю вам […] щоб їли й пили за столом у 
Моїм Царстві».

В Одкровенні ця подія описана так: «І чув я мов голос на-
товпу численного і мов голос вод багатьох і мов голос громів 
могутніх, що промовляли: «Алилуя! бо воцарився Господь, 
Бог наш, Вседержитель. Радуймося і веселімося і віддаймо 
славу Йому, бо настав шлюб Агнця і дружина Його приго-
тувалася. І дано їй, щоб одягнулася у вісон чистий, ясний, 
вісон же – це праведність святих». І сказав мені: «Напиши: 
Блаженні ті, що на шлюбну вечерю Агнця покликані». І 
говорить мені: «Ці є істинні слова Божі» (Одкровення 19, 
6–9). Обітниця нашої участі у великі вечері з Господом – це 
не розпливчата обіцянка керівника церкви, а «істинні слова 
Божі». Вона сповнює нас радістю і миром.  

на певний час; нехай Ім’я Господнє буде благословенне!» 
(пор. Іов 1, 21). Якщо Божа воля сьогодні на те, аби не свят-
кувати Святе Причастя, то Він дасть нам усе, що необхід-
но. А якщо я самостійно приймаю рішення: «Сьогодні я не 
прийматиму Святого Причастя, бо не потребую його», то 
це щось інше.

Утім, сьогодні ми отримуємо відпущення гріхів. Це – не 
святе таїнство. Однак, Ісус висунув щодо цього певні умо-
ви. Якщо ми каємося, якщо ми палко прагнемо милості й 
миру Ісуса Христа; якщо ми добровільно прощаємо ближ-
ньому; якщо ми віримо, що Ісус Христос наділив Апостолів 
цим повноваженням, то ми й сьогодні, у цю пасхальну 
неділю, сповнюємося впевненістю: Христос звільняє мене 
від гріхів!

Після молитви «Отче наш» і відпущення гріхів Першоа-
постол сказав: Зараз ми мали б приступити до святкування 
Святого Причастя. Отже, використовуймо цей час для того, 
аби підготувати себе до першого спільного святкування 
Святого Причастя. Нехай кожен з нас запитає в себе: «Як я 
відзначатиму своє перше Святе Причастя? З якими наміра-
ми?» Нехай саме такі думки охоплюють нас. 

Коли ми святкуємо Святе Причастя, то тримаємо в полі 
свого зору велику вечерю, яку відзначатимемо з Господом 
у Його Царстві. У цю пасхальну неділю розмірковуймо над 
майбутньою великою вечерею. У Євангелії від Луки, главі 
22, ми читаємо про те, що Господь мовив до Своїх учнів: 
«Ви ті, що перебували зо Мною у Моїх спокусах, і Я завіщаю 
вам Царство, як Мені завіщав Отець Мій, щоб їли й пили за 

... а в сусідніх офісах – на інші мови.
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Мені далося нелегко виконати прохання і 
написати цю статтю. Я люблю писати, але 
не тепер, у травні, у розпал коронавірусу? 
Адже все здається мені таким недоречним. 

Як можна жити перед лицем смерті? Як розуміти сучасну 
історію? Як можна відважитися писати щось перед лицем 
незбагненного? Я чимало молюся. 

У даний час ми набуваємо досвід, який людство прой-
шло ще у давнину: вірус здатний вразити й убити сотні 
тисяч людей. І жодні медичні засоби не допомагають. У 
деяких країнах заклали навіть братські могили. Жодних 
відвідувань скорботних і хворих чи людей похилого віку. 
Заборона виходити з дому чи вирушати у подорож. Від-
кладаються давно заплановані весілля чи інші урочи-

стості. Наслід-
ки світової 
економіки й 
геополітики не-
передбачувані. 
Для чого все 
це? Чому немає 
Святого При-
частя? Чому 
не дозволяють 
в і д в і д у в а т и 
хворих людей? 
Існує чимало 
відкритих пи-
тань ...

Здається, що все змінилось. Чи це так?  
Ще Біблія свідчить про такі факти: хвороби, трупи без 

належного поховання, відсутність можливості вирази-
ти співчуття, відсутність урочистостей чи весіль (див., 
приміром, Єремія 16, 4-9). Єремія тлумачить ці факти як 
Боже покарання.

А як нам пояснити те, що відбувається? Я гадаю, недо-
речно твердити, що все, що відбувається, є Божим пока-
ранням. Мені здається, що зокрема у країнах, де хвороби 
й смерть приховані від суспільного ока, на перший план 
виходить незаперечний і реальний факт: люди є тлінни-
ми, як рослини чи тварини. Про це прямо сказано у Книзі 
Екклезіаста 3, 19: «Бо доля людей і доля тварин - одна в 
них доля: як помирають ці, так помирають і ті».

У 1-й главі свого Послання (вірші 24-25) Апостол Пе-
тро веде мову про те саме: «Бо кожне тіло, як трава, і вся 
його слава, немов цвіт трави: трава всохла, і цвіт опав», а 
також утішає такими словами: « … а слово Господнє повік 
перебуває. Оце ж воно і є, оте слово, що було вам благові-
стоване».

При цьому ми рівняємося на Ісуса Христа, на Слово, 
Яке стало Плоттю. Про Ісуса ми звіщаємо навіть у цей не-
легкий час. Він був мертвий і став живим. Він знає про 
нашу скорботу (Одкровення 2, 8 і 9). Він не дає відповіді 
на всі мої запитання, але вселяє надію на спасіння і вічне 
життя. Я довіряю обітниці Ісуса про те, що ми, коли Він 
прийде удруге, ні про що не запитуватимемо в Нього. Та 
ми побачимо Його, як є. Сама присутність Ісуса буде до-
статньою відповіддю!

Герт Опденплатц

Відкриті питання
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АПОСТОЛ
ГЕРТ ОПДЕНПЛАТЦ

Апостол Орденплатц після
богослужіння у Західній Африці
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Г ра вабить багатьох людей. Під час 
гри ти спілкуєшся з іншими людь-
ми, міряєшся з ними силою або 
уміннями, обмінюєшся думками, 

радієш чи сумуєш. Особливо людей вабить 
словесна гра. Неймовірне звучання слів 
повідомляє партнерові про щось таке, що 
змушує замислитися. Словесні ігри відб-
уваються тоді, коли твориться нове слово 
чи коли суперник знаходить влучне за зна-
ченням слово. Поети – справжні майстри 
словесних ігор. Ось – достойний приклад: 
«Співаки – це знавці душ, а не грішники, 
що ваблять своїм голосом».

Та й саме питання: «Що вабить тебе?» яв-
ляє собою мудру словесну гру. Алергіка не 
ваблять, а скоріше збуджують пилок цвітін-
ня, запахи чи певні продукти харчування. А 
музично обдаровану людину вабить нагода 
потрапити на хороший концерт. Фальшиві 
звуки поганого оркестру, однак, не ваблять, 
а збуджують її, і викликають протилежні 
почуття.

Когось вабить  відпустка в гори, а іншого 
– піщаний морський пляж. З людиною, яку 
ніщо не вабить, а все збуджує і дратує, кра-
ще не мати справи; утім, людина, яка вабить 
своїми захоплюючими розповідями, – най-
кращий співрозмовник.

У Святому Писанні йдеться також про 
зваблення. Воно розпочалося ще у раю: дре-
во пізнання і його плоди – після звабливих 
промов змія – спокусили Єву: «Тож поба-
чила жінка, що дерево було добре для по-
живи й гарне для очей і приманювало, щоб 
усе знати». Така зваба призвела до смерті.

Вірсавія (дружина Урії), яка купалася на 
даху свого будинку, звабила й збудила по-
чуття царя Давида, яким він не зміг проти-
стояти. Піддавшись цій звабі, Давид взяв на 
свою душу тяжкий гріх.

В Апокрифах ми знаходимо історію про 
звабу Сусанни. У Святому Писанні мовить-
ся, що двоє суддів «запалали … пристрастю 
до неї. Розум у них пішов обертом…» (Да-
ниїла 13, 8), й зваблювали її спати з ними. 
Та вона, попри загрозу смерті,  відмовила 
їм. Тільки юний пророк Даниїл своїми му-
дрими питаннями викрив брехню безчес-
них мужів і врятував благочестиву Сусанну. 
Інші приклади Святого Писання показу-
ють, що зваблення може викликати гнів і 
роздратування. Апостол Павло нагадував 
батькам у Посланні до Ефесян: «… батьки, 
не дратуйте дітей ваших».

Про звабу йдеться також у Біблії М. Люте-
ра від 1984: «І зважаймо один на одного, за-
охочуючи («ваблячи» – прим. перекладача)  
до любови й до діл добрих ... і то тим більше, 
що бачите, як зближається день» (Євреїв 10, 
24). (Українська Біблія, пер. І. Хоменка)

Однак, що значить – «вабити» чи спону-
кати до любові? Довести до білого коліна? 
Вабити й спонукати ближнього, аби він не-
охоче вершив діла любові? Звичайно ні! Ва-
бити, тобто спонукати, свого ближнього до 
любові означає виявляти до нього добро-
чинну й звільняючу силу любові, яку Ісус 
Христос заповідав Своїм учням. Отже, за-
охочувати, підбадьорювати, мотивувати й 
укріпляти ближнього, аби він довіряв силі 
Божій любові. Чи це вабить тебе?  

Що вабить тебе?  
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ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД

О днієї суботи в березні ми-
нулого року я прокинувся 
вранці й зрозумів, що бачу 
тільки на праве око, а ліве 

зовсім не бачить. Потрібно було негай-
но діяти. Моя дружина і син повезли 
мене в найближчу лікарню на обсте-
ження.

 Лікарі підтвердили, що сітківка мого 
правого ока також почала відшарову-
ватися. Необхідна була невідкладна 
операція, інакше я міг повністю втра-
тити зір. О 17.00 годині мене попро-
сили піднятися ліфтом на четвертий 

поверх до палати. Звідти мене мали 
відправити на операцію.

Я стояв біля ліфта і чекав. Я нерву-
вав, сподівався і молився, аби операція 
пройшла успішно. Раптом відчинилися 
двері ліфта й переді мною стояв мій 
Апостол, який уже перебував на заслу-
женому відпочинку. 

Ми розмовляли недовго. Він просив 
мене не переживати, мовляв, усе буде 
гаразд. Я піднявся на четвертий поверх 
і мене сповнили спокій та впевненість.

Наш Небесний Отець – усемогутній! 
Р. М.

Усе буде 
гаразд
Деякі зустрічі трапляються 

невипадково.

Я кось мій мобільний телефон 
вийшов з ладу. Я вже мав 
намір викинути його, але 
мені спало на думку повер-

нути його до заводських налаштувань, 
аби він добре запрацював. 

У травневу неділю, Окружний Апостол 
Райнер Шторк проводив богослужіння з 
трансляцією на YouTube. Він розповідав 
про те, що завдяки любові до Бога й до 
свого ближнього, а також завдяки сми-
ренності й лагідності ми можемо ставати 
новими людьми, «новим створінням». 
Він наголошував на тому, що важливо 
докладати чимало зусиль, аби не прозіва-
ти чогось чи не забути про когось. Мені 
стало якось не по собі. Я нерідко сприй-
мав добру думку з богослужіння як щось 
належне, не придавав їй великого зна-
чення, не ділився нею зі своїми братами 

й сестрами і не розумів, що Бог саме че-
рез мене бажає звернутися до інших. Чи 
є я «прекрасним» знаряддям?! 

Через три дні я переглядав список кон-
тактів свого телефону. Один з них я вже 
мало не видалив, але в останню мить 
згадав – імовірно, під впливом недільної 
проповіді, – що це був друг мого дитин-
ства і брат по вірі, який декілька років 
жив у будинку для літніх людей і прой-
шов лікування від алкоголізму. Я одразу 
подзвонив йому і, незважаючи на загро-
зу коронавірусу, негайно отримав пере-
пустку для відвідування, про що пові-
домив йому по телефону. Він був дуже 
радий моєму візиту. Його радість стала 
тепер моєю радістю, бо я виявився зна-
ряддям у Божих руках.

М. Ф.

Знаряддя 
в Божих руках
Богослужіння нерідко спону-

кають нас замислитися над 

минулим. Наш брат по вірі 

ділиться своїм досвідом. 
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Хвороби у Біблії

У біблійний час багато людей хворіли ШКІРНИ-
МИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ, як-от лепрою чи 
гнійниками. У Біблії ці хвороби названі прока-
зою. Людина, що занедужала на проказу, вважа-

лася нечистою і її ізолювали від суспільства. Прокажені 
жили за межами міста чи села. Зустрічаючи на своєму 
шляху людину, вони казали «нечистий, нечистий», аби 
застерегти його від зараження. Священики приймали рі-
шення,чи вважалася людина зціленою від недуги. 

У Біблії декілька разів згадується про ПАРАЛІЗОВА-
НИХ. Сьогодні вважають, що цей параліч був виклика-
ний поліомієлітом (дитячим паралічем). При цьому, на-
йчастіше уражалися ноги, а деколи – дихання. Хвороба 
була заразною і могла призвести до смерті чи викликати 
невиліковний параліч. У Діяннях Апостолів розповідаєть-
ся про те, як Апостол Павло зцілив паралізованого, який 
був вісім років прикутий до ліжка. Апостол Іван повідом-
ляє про одного хворого біля купелю Витезда, який був 38 
років паралізований, і якого зцілив Ісус. 

Було також багато СЛІПИХ. Чимало немовлят народ-
жувалися сліпими, а інші сліпнули у дитячому віці вна-
слідок того чи іншого захворювання, приміром, кон’юк-
тивіту чи запалення рогівки.

Євангеліст Матвій повідомляє про зцілення юнака, який 
страждав СОМНАМБУЛІЗМОМ (ЛУНАТИЗМОМ), і ча-
сто падав то у вогонь, то у воду. Сьогодні це захворюван-
ня називають епілепсією. Воно призводить до  порушень 
функцій головного мозку і викликає хворобливі припад-
ки. При цьому тіло зводить судома й порушується рівно-
вага. У біблійний час її називали «лунатизмом», бо вірили, 
що ця хвороба була обумовлена впливом місячних циклів. 

У Біблії знаходимо також недужих на ГЛУХОТУ ЧИ 
НІМОТУ. У залежності від того, наскільки сильно був по-
рушений слух, ці люди могли хіба що белькотати чи вза-

галі не розмовляти. Євангеліст Марко повідомляє про те, 
як Ісус зцілив одного глухонімого: Він уклав пальці в його 
вуха, а язик помазав слиною.

У біблійний час хвороби трактували з релігійної точки 
зору. Адже Бог мовить: «Бо Я Господь, Цілитель твій». Бог 
є Всемогутнім, Він благословляє і карає, зцілює чи вражає 
хворобою. У Писаннях Старого Завіту хвороби вважали 
БОЖИМ ПОКАРАННЯМ за скоєний гріх. Лікарі черпа-
ли мудрість від Бога і молилися, аби Він допомагав виліко-
вувати. Хворий усвідомлював, що згрішив, і каявся у скоє-
них гріхах. Однак, Ісус не раз вів мову про те, що хвороба 
не є наслідком Божого покарання за гріхи.

У біблійний час хвороби вважалися Божим покаранням. Подібне уявлення змінилося завдяки Ісусові. 

Він показав Своїм сучасникам, що це не так.

У цій статті публікується додатковий матеріал до рубрики 
«Із Біблії» дитячого журналу «Ми, діти».

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»
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Ель Греко, Зцілення сліпого, бл. 1567 р.
Державна картинна галерея,
м. Дрезден
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Ганна відчуває, що щось йде не так. Мама розповіла їй, що бабуся занедужа-
ла. Минулої зими у Ганни був нежить. Вона знає, що він проходить. І якщо ти 
хворієш, то до тебе ставляться особливо ласкаво. Але з бабусею відбувалося 
щось не те. І в мами такий тривожний погляд, що клубок підступає до горла 
Ганни. Вона хоче помолитися, аби Бог 
зцілив бабусю. Адже він усе може! Та 
мати зволікає? Хіба є щось таке, чого 
Бог не може виконати?

Чому Бог не допомагає?
        ХВОРОБА – ЦЕ НЕ ПОК АРАННЯ БОГА Ф
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ПРО АВТОРА: Марайке Фіннерн є фахівцем 

спеціальної педагогіки з математики, музики й 

релігії. Вона працює вчителем і шкільним духов-

ним наставником в одній із початкових шкіл м. 

Гамбурга (Німеччина). М. Фіннерн проводить, 

окрім цього, заняття з релігії з дітьми своєї  гро-

мади й очолює окружний дитячий хор.
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ВІРА І СУСПІЛЬСТВО  |  ДІТИ І ЦЕРКВА
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Я к Бог любові може байдуже дивитися на людсь-
кі страждання? Таке питання часто порушують 
у теології і філософії, але рідко знаходять від-
повідь. Існують різні варіанти відповідей на це 

питання, наприклад:

 «Страждання прийшло в світ через гріх і є наслідком 
  віддаленості від Бога. Зцілення Ісуса свідчать про те, 
  що Він переміг гріх і відкрив шлях до Бога».

 «Бог наділив людину свободою. І людина сама створює
  собі страждання. Бог поважає свободу людини і не
  втручається».

 «Страждання – це Боже покарання за неправедну 
  людську поведінку. А праведною поведінкою людина, 
  навпаки, здобуває Божу прихильність».

 «Бог творить як щастя, так і страждання. Тільки 
людина, яка зазнала страждання, здатна розпізнавати й 
цінувати добро».

 «Саме в стражданнях людина спізнає Божу любов. 
  Завдяки стражданням на хресті Бог продемонстрував
  Свою щиру самовідданість».

 «Бога немає. Бо всемогутній Бог любові не 
  узгоджується зі стражданнями цього світу. Доля 
  чи випадок вирішують, кого спіткає страждання».

Хто вражає хворобами? Хто зцілює?

Традиційні моделі пояснення релігійного розвитку ди-
тини показують, що діти нерідко дотримуються третьої 

точки зору: спочатку вони вірять у те, що для Бога немає 
нічого неможливого, і що Він з власної волю втручається у 
світові події. Молодші діти вважають, що справедливість 
– це коли Бог карає злих і винагороджує добрих людей. 
Таке уявлення зустрічається переважно у дітей, які мають 
релігійне виховання. Якщо діти менше мають справу з 
релігією, то не надають стражданням якогось особливо-
го значення. Страждання для них – вирок долі. Це під-
тверджують останні дослідження: усе менше дітей бачать 
взаємозв’язок між Богом і стражданнями. Вони розгля-
дають страждання як даність і прагматично підходять до 
пошуку допомоги чи до лікування. У цьому пошуку вони 
дедалі рідше звертаються до Бога. Як саме підготувати 
своїх дітей до страждань? Як підтримати дітей, аби вони 
покладалися на Бога? Як на власному прикладі показати 
своїм дітям важливість молитви? І як допомогти дітям 
здобути досвід того, що Бог не зцілює людину, хоча Він – 
всемогутній Бог любові?
Чому Бог не зробить просто усіх здоровими? Коли молод-
ші діти розмірковують над зціленням, то нерідко одночас-
но вдаються до магічних, релігійних і наукових пояснень 
і змішують їх. Так вони пояснюють, приміром, зцілення 
благодатним втручанням Бога, а хворобу – Божим по-
каранням, яке можна пом’якшити шляхом застосуван-
ня медичних знань. З розвитком у дитини дедалі більше 
переважають наукові пояснення: хвора людина потребує 
правильного лікування. Утім, вони часто розрізняють між 
«звичайними» хворобами, як-от застуда, яка триває пев-
ний час і проходить, і життєво небезпечними хворобами. 
Якщо через останню хворобу виникає потреба ізолюва-
тися і розставатися з рідними, то діти нерідко сприйма-
ють її як щось загрозливе. Тоді вони звертаються до Бога 
й шукають у Ньому велику силу, що здатна допомогти у 
боротьбі з цією хворобою. Однак, оскільки ми розуміє-
мо медицину лише частково і не здатні власним розумом 
пояснити сутність Бога, то знову й знову натрапляємо на 
межу зрозумілого пояснення, що викликає у нас почуття 
безпорадності й самотності.

Божественна (не)справедливість

У спілкуванні один з одним діти досить рано здобувають 
знання: якщо я роблю щось добре, то отримую добро у 
відповідь. Якщо я роблю щось погане, то отримую погане. 
Якщо я доброзичливо ставлюся до людини, то очікую, що 

Діти часто розглядають хворобу і страждання як 
даність і прагматично шукають допомоги  
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Ми не знаємо, звідки походять 
страждання? Однак віримо, що 
подібно до Христа ми за будь-яких 
обставин можемо з молитвою при-
ходити до Бога

GeDanKen Zum             ЯК ПРАВИЛЬНО 
             МОЛИТИС Я?

Як навчити дітей у час страждань не відпускати Божу 
руку, а міцно триматися за неї, особливо коли нам 
бракує слів, аби дати їм переконливе пояснення?

Нам треба молитися за здоров᾽я близьких і рідних 
людей. Навіть коли ми знаємо, що молитва НЕ Є ГА-
РАНТІЄЮ того, що наші прохання будуть виконані. 

Людина, яка молиться разом з дітьми, має мати на 
увазі, що особливо маленькі діти мають МАГІЧНЕ 
УЯВЛЕННЯ про Бога. Вони уявляють собі Бога у ви-
гляді чарівника, якого своєю молитвою благають про 
зцілення чи про щось інше. І якщо Він не відповідає 
негайно на їхню молитву, то дорослим треба давати 
дітям зрозумілі пояснення. 

Ми віримо, що в Бога немає нічого неможливого. 

й вона буде доброзичливою зі мною. Якщо я кричу на ко-
гось, то й він, ймовірно, також кричатиме на мене. Такий 
принцип називається «do ut des», який перекладається з 
латинської: «Я даю, аби ти дав», чи у більш довільному 
перекладі: «Як ти мені, так я тобі». Такий досвід вселяє 
надію чи навіть упевненість: я можу вплинути на те, чим 
займаюся. Однак, якщо людину, яка веде істинно поряд-
ний спосіб життя, спіткає страждання чи хвороба, то така 

життєва мудрість може похитнутися. Спочатку в людини, 
можливо, ще жевріє надія, що страждання триватиме ко-
роткий час, перш ніж вона отримає справедливу нагороду 
за свої добрі вчинки. Однак, якщо страждання не при-
пиняються, то в людини з’являються сумніви, чи дійсно 
вона жила праведним життям. Адже всі люди грішать. Та 
якщо така людина продовжує наполягати на тому, що ро-
била тільки добро й мала на меті тільки добро, то сторон-
ні люди можуть вважати, що така людина є зарозумілою. І 
її страждання розглядаються як покарання за зазнайство. 
Людина, яка важко страждає і не бачить провини, за яку 
несе покарання, проходить неабияке випробування віри. 
Для такої людини – неабиякий виклик пояснити собі, за 
які вчинки вона страждає. Якщо вона не знаходить по-
яснення, яке задовольняє її, то схиляється до думки, що 
Бог діє свавільно й несправедливо. Отже, проблемним є 
те, коли діти зупиняються на цьому ступені розвитку і 
вважають, що можуть власними вчинками вплинути на 
Божі діяння. Таким дітям треба надавати допомогу, аби 
вони змогли відмовитися від такого світобачення й пішли 
в своєму розвитку далі. 



НС, 9/2020 19

2008_Wir_Kinder_Titel.indd D.indd   1 09.06.20   10:07

Саме цю віру ми бажаємо передати своїм дітям. Якщо 
ми з самого початку сумніваємося у тому, що Бог 
вислуховує нашу молитву, аби нас не розчарувати, то 
така молитва перетворюється у безнадійне прохання 
чи пусте верзіння. Тому, молячись за людей, істинно 
бажаймо їм якнайкращого, а також – одужати. Ми 
ВІРИМО, що Бог дійсно надає допомогу. 

Ми маємо досвід, що Бог не завжди реагує на наші 
побажання і прохання. Цю дилему можна вирішити, 
якщо в молитві разом з дітьми не казати: «Господи, 
зроби так, аби бабуся одужала!», а пояснювати дітям, 
що вони сміють виказувати у своїх молитвах Богові 
як про свої турботи, так і про турботи інших людей. 
Дитина має право скаржитися Богові на недугу, але 
одночасно висловлювати надію на одужання. Вона 
може просити в Бога про одужання бабусі. Водночас 
ми маємо пояснити їй, що НЕ ЗНАЄМО про всі Божі 
наміри. Важливо, аби ми чесно й відкрито казали ди-
тині: «Я не знаю, чому Бог не зціляє бабусю. Та я ро-
зумію твій смуток». 

Ми запевнюємо дитину, що Бог вислуховує будь-яку 
молитву і що вона є для Нього важливою. У спіль-
ній молитві ми можемо просити в Бога, аби як дити-
на, так і бабуся відчували: Бог завжди супроводжує, 
укріпляє й утішає їх. І ми повинні демонструвати 
дітям свою УПЕВНЕНІСТЬ у тому, що все, що з 
нами відбувається, правильно, навіть якщо не може-
мо дати всьому пояснення.   

Саме так діти вчаться тому, що Бог не є чарівником 
чи магом, який виконує будь-які побажання; вони 
вчаться також тому, що треба з повагою ставитися до 
БОЖОГО СУВЕРЕНІТЕТУ. Приклад з світлофором 
є переконливим: якби всі люди, які знаходяться біля 
пішохідного переходу, молилися про те, аби негайно 
увімкнулося зелене світло, то виконання такої мо-
литви обернулося б фатальними наслідками. Люди-
на, яка знає призначення світлофора, розуміє: хоча 
червоне світло викликає в людей роздратування, усе 
ж запобігає нещасному випадку. 

Вірити за будь-яких обставин

Про такий духовний розвиток розповідається у Книзі Іова: 
друзі Іова були поруч з ним, коли його спіткали страждан-
ня, вони хотіли допомогти йому. Як Іов, так і його друзі до-
тримувалися спершу думки, що страждання є Божим по-
каранням. Однак, Іов не відчував за собою провини, тому 
опинився перед дилемою. Тому його друзі вважали, що 
саме ймовірна «зарозумілість» Іова була причиною його 
страждань. Утім, Іов використав страждання як шанс, аби 
ще більше укріпити свою віру. Він не знайшов пояснен-
ня Божим діянням, тому був змушений розпрощатися зі 
своїм колишнім світобаченням. Іов зрозумів: життя склад-
не, Бога годі збагнути розумом чи отримати відповідь на 
всі питання. У світі існують страждання і горе, які людям 
годі пояснити чи збагнути. Питання про те, чому стражда-
ють порядні люди, нічого не принесуть. Краще з’ясувати 
й збагнути, як вести себе у час страждань. Якщо люди ро-
блять добро лише для того, аби отримати від Бога наго-
роду, то їхня праведність є нікчемною. Якщо люди у час 

страждань втрачають віру, то їхня праведність нестійка. 
Книга Іова учить, що істинна віра є стійкою до будь-яких 
випробовувань. Або як сам Іов наголошував: «Навіть коли 
захочете мене вбити, я не здригнуся; однак, мої вчинки пе-
ред Ним я боронитиму» (Іова 13, 15).

Марайке Фіннерн
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«З цього ми спізнали любов, бо Він за нас поклав свою душу; і ми також повинні за братів душі кла-
сти. Коли хтось має достатки цього світу і бачить брата свого в нестачі й замикає перед ним 
своє серце, то як любов Божа може перебувати в ньому? Дітоньки! Не любімо словом, ані язиком, 
лише – ділом і правдою» (1-е Івана 3, 16-19).

Солідарність
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Незвичні сцени розігрувалися в березні цього 
року у цілому світі. Люди стояли біля своїх 
вікон й аплодували вулиці, яка з огляду на те, 
що почалася весна, була напрочуд порожньою. 

У Німеччині останній подібний випадок у такий соняч-
ний день був, напевно, у 2014 році, коли у фіналі чем-
піонату світу з футболу національна збірна Німеччини 
грала проти Аргентини, і всі люди сиділи за телевізо-
рами. Однак, цього разу вигуками вітали не зірок фут-
болу, а людей, які зазвичай не стоять у світлі софітів, і 
які, як правило, у таблиці зарплатних ставок займають, 
скоріше, одне з останніх місць. Отже, люди стояли біля 
своїх вікон й аплодували людям, які під час пандемії 
коронавірусу підтримували життєдіяльність державної 
системи. Вони проявляли солідарність з лікарями і мед-
персоналом лікарень, з поліцейськими, з продавцями 
супермаркетів і з багатьма іншими працівниками, які 
були задіяні у часто згадуваних сьогодні системотвор-
чих галузях. «Бути солідарним» – стало сьогодні часто 

вживаною фразою, а вислів «ти поводишся несолідар-
но» перетворився у  болючий докір. 
Бути солідарним – знову актуально. Молоді й здорові 
люди, зокрема, залишалися вдома, аби захистити старих 
та немічних і таким чином полегшити навантаження на 
медперсонал. Орендодавці думали про можливу відмову 
чи, щонайменше, про відстрочку оплати оренди перука-
рень, аби через їх закриття зняти з перукарів фінансове 
навантаження. У кого був квиток на скасований культур-
ний захід, того просили не вимагати повернення вартості 
квитків і таким чином підтримати під час кризи діячів 
мистецтва. І багато хто саме так і поступав. Отже, бути 
солідарним – знову актуально. Однак що, власне, являє 
собою «солідарність»? І що значить для нас, християн, 
«бути солідарними»?

Солідарність - що це?

Поняття «солідарність» бере свій початок у римському, 
точніше, у зобов’язальному праві. На той час існувало 
«солідарне зобов’язання» – кожен член спільноти ніс від-
повідальність за борги всіх і навпаки – спільнота несла 
відповідальність за кожного неплатоспроможного члена. 
Або, формулюючи словами Олександра Дюма: «Один за 
всіх, всі за одного».
З XIX століття поняття «солідарність» набуло політичного 
значення й тісно переплелося з робочим рухом; солідар-
ність стала символом боротьби, явно нерелігійним понят-
тям, протилежним до християнського милосердя і мало, 
як правило, певне відношення до грошей, тобто до людей, 
які мали гроші, і які їх не мали. Незважаючи на супереч-
ливість цього поняття, у ХХ столітті воно ввійшло до хри-
стиянського слововжитку. Як таке могло статися?  
Рамками нашої статті годі охопити перелік усіх визначень 
поняття «солідарність». Однак, аби зрозуміти, як пов’яза-
на солідарність з християнським життям, і як антирелігій-
не поняття боротьби стало християнським ідеалом, до-
речно розглянути значні подібності й відмінності поняття 
«солідарність».
Загальним для всіх визначень цього поняття є, як пра-
вило, наступне: людина, яка виявляє солідарність, надає 
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Брати приклад з Ісуса і бути солідарними означає бути 
на стороні слабких, навіть якщо для цього треба при-
носити чималі жертви й відмовлятися від чогось

Ф
от

о:
 ©

 H
al

fp
oi

n
t 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Ф
от

о:
 ©

 le
m

й
la

n
ge

de
sg

en
re

s 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

допомогу ближньому, свідомо відмовляється від своїх пе-
реваг, не очікує, щонайменше, винагороди за надані по-
слуги й виконує будь-яку працю на добровільних засадах. 
Не існує ні обов’язку солідарності, ні права претендувати 
на неї. Відносно ситуації, яка в час карантину складаєть-
ся в нас, можна заперечити, бо існувало й існує значна 
кількість передбачених законом обмежень, які, приміром, 
забороняють зустрічатися великій кількості людей. Але 
чи дотримуємося ми цих обмежень, якщо відсутній кон-
троль? І що буде, коли відбудеться послаблення каранти-
ну? Чи будемо ми й надалі зважати на них?
Відмінності щодо визначення поняття «солідарність» іс-
нують, в основному, за двома пунктами. Перший полягає 
в мотивації: чи очікую я за виявлену солідарність вина-
городу в довгостроковій перспективі? Чи я допомагаю з 
інших причин? Другий стосується кола отримувачів: кому 
адресую я свою солідарність? Членам моєї сім’ї, моєму 
колективу, моєму суспільному прошарку, моїй гендерній 
групі, членам моєї релігійної спільноти чи громадянам 
моєї держави? Чи спрямована моя солідарність, у прин-
ципі, на всіх людей, адже людство в цілому являє собою 
величезне солідарне товариство?
Якщо ми відповімо на це питання останніми словами 
вище наведеного переліку, то така відповідь виявиться 
дуже наближеною до християнських ідеалів. Адже тут 
простежуються паралелі з любов’ю до ближнього, яка 
також не вимагає винагороди і стосується будь-якої лю-
дини, навіть – ворога. У словнику видавництва «Дуден» 
любов до ближнього подається як «внутрішня установка 
людини, спираючись на яку вона готова надавати допо-
могу своєму ближньому та йти заради нього на жертви». 
У цьому визначенні містяться усі вище описані характе-
ристики солідарності. Різниця полягає тільки у виборі 
поняття, християни називають це «любов᾽ю до ближ-
нього». Солідарність переводить християнські цінності 
на нерелігійну мову і дає можливість виявляти любов до 
ближнього на ділі, при цьому не обов’язково посилаючись 
на Євангеліє. Отже я, будучи християнином, можу прояв-

ляти солідарність. Такій солідарності можна дати визна-
чення «любов до ближнього на ділі».

Соціальне питання у Євангелії від Луки

У Біблії немає поняття «солідарність». Але існує її ідея, яка 
носить скоріше традиційний характер. Аспект соціальної 
справедливості відображений насамперед у Євангелії від 
Луки. У центрі вчення Ісуса знаходиться, звісно, спасіння 
душі, однак Його історії й притчі передають земне жит-
тя людини і відображають конкретне уявлення Ісуса про 
людське співжиття на землі.
Прикладом цього є притча Ісуса про безумного багача (Від 
Луки 12, 16-21). Ісус на духовному рівні критикує його по-
ведінку, бо багач бачить тільки земне і при цьому нехтує 
спасінням своєї душі. Але хіба це все? Ісус критикує його 
ще й на іншому рівні: землевласник поводить себе не-
солідарно. Він, вочевидь, володіє більшим багатством, ніж 
потрібне йому і його сім’ї. І все ж, замість того, аби поділи-
тися цими достатками з людьми, у яких нічого немає, він 
бажає збудувати ще більші комори.
Євангеліст Лука – єдиний з чотирьох євангелістів, який, 
розповідаючи цю притчу, зображує Ісуса як Людину, Яка 
піклується про бідних і вимагає від багатих солідарних 
дій. Він таким чином продовжує традиції пророків, які та-
кож викривали соціальну нерівність. При цьому важливо 
зауважити, що Ісус ніколи не закликав до солідарних дій 
проти когось чи до повстання. Він проявляв солідарність 
і до багатих людей. Їх Він також любив, як це випливає з 
історії зустрічі з багатим юнаком (Від Марка 10, 21). Але 
коли вони не проявляли солідарність, то Він нещадно ви-
кривав їхню поведінку.
Яскравим прикладом прояву солідарності Нового За-
повіту є ранньохристиянська громада Єрусалима.
Про неї євангеліст Лука пише в Діяннях Апостолів таке: 
«Вони постійно перебували в апостольській науці та 
спільності, на ламанні хліба й молитвах. І страх напав на 
кожну душу: багато було чудес і знаків, що їх апостоли ро-
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били. Всі віруючі були вкупі й усе мали спільним. Вони 
продавали свої маєтки та достатки й роздавали їх усім, як 
кому чого треба було. Щодня вони однодушно перебували 
у храмі, ламали по домах хліб і споживали харчі з радістю і 
в простоті серця; хвалили Бога і втішалися любов'ю всьо-
го люду. Господь же додавав щодня (до церкви) тих, що 
спасалися» (Діяння 2, 42-47).

Любов до ближнього на ділі

Якщо ми розуміємо солідарність як любов до ближнього 
на ділі, то вона включає в себе набагато більше, ніж тільки 
надання матеріальної допомоги нужденному. Така любов 
передбачає також вияв емпатії і розуміння до ближньо-
го, а також небайдуже ставлення до його життя і проблем 
– неважливо яких. Так ми в кращому випадку можемо 
сприяти їх вирішенні чи полегшити їхнє вирішення. Ісус 
проявляв саме таку солідарність по відношенні Своїх су-
часників: Він виявляв співчуття до хворих і до рідних по-
мерлих, яких повертав до життя. Він знав, що це – не Його 
безпосереднє доручення, але Він, істинно Людина, ставив 
Себе на їхнє місце і відчував потребу прийти на допомогу.
Ісус рискував Своїм життям і знав про вороже ставлення 
і можливі нападки по відношенню до Себе, коли надавав 
допомогу в суботу чи виявляв солідарність з людьми, яки-
ми нехтувало суспільство, як-от митар Закхей (Від Луки 
19, 1-10).
Він допомагав також чужинцям, що не належали до Його 
народу, як-от слуга воєначальника з Капернаума. Своїм 
солідарним вчинком вирізняється тут і воєначальник, 
який заступається за свого слугу (Від Луки 7, 1-10). 
Ісус приходив також на допомогу людям, які самі були вин-
ні у становищі, у якому опинилися. Ми тільки умоглядно 
можемо припускати, наскільки великою була небезпека, 
на яку Він наражав Себе, коли заступився за грішницю, 
яку натовп мав забити камінням. Ситуація була, ймовір-

но, небезпечною. Однак, Ісус знав, що людям властиво ро-
бити помилки, тому проявив солідарність і не проклинав 
жінку-блудницю (Від Івана 8, 2-11). 
Його солідарність не закінчувалася й тоді, коли інші по-
водилися несолідарно по відношенню до Нього. Він велів 
Апостолові Петру бути каменем (основою) Своєї Церкви, 
хоча той незадовго до цього зрікся Його.

Солідарність і послідовність

Ісус послідовно виявляв солідарність. Між двома вира-
зами «бути солідарним» і «виявляти солідарність» існує 
тонка грань. Люди легко ставали біля вікна й аплодува-
ли, прикріплювали до свого одягу стрічку чи значок, і 
розповідали про свій солідарний учинок в соціальних ме-
режах.
«Бути солідарним» вимагає, однак, зробити ще один крок. 
Під час коронавірусної кризи солідарно поводилися ті 
люди, які, наскільки це було можливо, дійсно залишали-
ся вдома, відмовлялися від вечірніх розваг з друзями, не 
влаштовували великих сімейних торжеств на Пасху, не 
протестували, якщо посилка приходила на декілька днів 
пізніше, виявляли терпіння, якщо на касі в супермаркеті 
доводилося чекати трохи довше, ніж зазвичай, підтриму-
вали літню сусідку, купуючи їй продукти, несучи через це, 
можливо, певні фінансові збитки і таке інше. Багато хто 
виконував таку працю у цілковитій тиші, що й ніхто не 
довідувався про неї.
Солідарність можна, звісно, виражати й символічно. Од-
нак, виявляти солідарність з усією послідовністю озна-
чає завжди бути готовими підкріплювати своє солідарне 
визнання не тільки словами чи жестами, а й на ділі. Наша 
солідарність не має бути суспільно показною. Істинна 
солідарність може завдавати біль і вимагає неабиякої жер-
товності. 

Солідарність Бога з людьми

Бог показав людям, як саме треба проявляти солідарність з 
усією послідовністю. Він приніс найвеличнішу жертву. Че-
рез людське втілення в Ісусі Христі Бог опустився на наш 
рівень і таким чином виявив з нами Свою солідарність. Це 
був не просто жест. Ісусові багаторазово, востаннє на хре-
сті, нагадували про те, що Він, як Божий Син, міг безпро-
блемно уникнути страждань. Однак, Він не зробив цього 
і страждав, як належалося страждати людині. Він віддав 
Своє життя за всіх людей. Солідарність Бога не була сим-
волічною. Він проявляв Свою солідарність з людьми не 
тільки тоді, а з усією послідовністю підтверджує її сьогод-
ні, коли займає сторону людей. Ось яку велику любов  Бог 
проявляє до нас!
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НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | ВІДЕО-БОГОСЛУЖІННЯ АПОСТОЛА БУДНИКА

Фото: Апостол Будник під час відео-богослужіння у церкві м. Києва

Під час строгого карантину в Україні, який 
розпочався в середині березня і тривав до 
послаблення на початку червня 2020 року, 
брати й сестри не мали змогу відвідувати 
церкву, а дивилися відео-богослужіння Пер-
шоапостола, Окружного Апостола та інших 
Апостолів Регіональної церкви Південна 
Німеччина, що транслювалися каналами 
Youtube у тому числі на громади України. З 14 
червня 2020 року після послаблення каранти-
ну Окружний Апостол доручив українському 
Апостолові А. Буднику поруч з богослужіння-
ми у церкві проводити відео-богослужіння на 
всі українські громади.

 14 червня 2020 року Апостол А. Будник провів своє 
перше відео-богослужіння з дотриманням усіх санепі-
деміологічних норм у церкві м. Києва. Це богослужін-
ня транслювалося на всі громади України і на ньому 
були присутні брати й сестри столичної громади. 
В основу цього богослужіння, яке проходило на дру-
гу неділю після відзначення П᾽ятидесятниці, Апостол 
поклав біблійну цитату, якою служив Першоапостол 
Ж.-Л. Шнайдер, з 1-го Послання Апостола Павла до 
Корінтян 2, 12: «Ми ж прийняли не духа світу, а Духа, 
що від Бога, щоб знали, що нам дароване від Бога». У 
своїй проповіді Апостол зокрема зазначив: «Завдання 
Святого Духа – об’являти нам Бога, відкривати сут-
ність діл Ісуса Христа, Божого Сина,  а також форму-

вати у нас нову людину на Його образ і подобу. Для 
цього Святий Дух поглиблює наше пізнання завдяки 
читанню Біблії, звіщенню Євангелія та свідченню кож-
ному зокрема силою Духа, Якого ми прийняли під час 
Святого Запечатання.  
Святий Дух наставляє нас, закликає відмовлятися 
від духу цього світу й виконувати Божу волю. Людсь-
кий дух бажає зрозуміти все й отримати відповіді на 
всі питання. – А Святий Дух нагадує, що Божі діяння 
годі збагнути людським розумом. Святий Дух учить: 
Бог – це любов; і закликає довіряти Богові. Людський 
дух зосереджується виключно на земному житті. – А 
Святий Дух свідчить, що Ісус Христос приніс Себе у 
жертву й дарував людям вічне життя. Він додає нам 
сил зберігати Христові вірність. Людський дух вино-
сить судження і приймає рішення на основі людсько-
го світосприйняття. – А Святий Дух радить приймати 
рішення на основі вчення Ісуса Христа. Людський дух 
міркує такими категоріями як заслуга, справедливість, 

винагорода чи покарання. – А Святий Дух відкриває 
нам доступ до Божих милості й благодаті. Він дарує 
нам спасіння, здобуте Ісусом на хресті. Святий Дух 
привертає нашу увагу до скоєних нами гріхів і поми-
лок. Бог не рахує, як часто Він прощає нам ті самі по-
милки або гріхи. Людських дух прагне примирення з 
розрахунку, бо таке примирення є вигіднішим, ніж во-
рожа непримиренність. – А Святий Дух наголошує, що 
Бог прощає не з розрахунку, а – з любові. Любов, яка 
влита Святим Духом у наші серця, спонукає нас про-
щати й миритися з ближнім не з розрахунку чи вигоди, 
а – з любові до Бога. Людський дух прославляє тільки 
людину. – А Святий Дух спонукає прославляти Бога й 
Ісуса Христа як словами, так і ділами. Людських дух 
змушує нас погано говорити про ближнього. – А Свя-
тий Дух веде і скеровує нас, аби ми віддавали перевагу 
думкам Ісуса: Бог любить нашого ближнього і бажає 
привести його у Своє Царство!»

УКРАЇНА
Відео-богослужіння Апостола А. Будника 
у церкві м. Києва у час карантину
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??                ТЕСТИ  НА  ЗНАННЯ  БІБЛІЇ ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Важко уявити, що ярмаркова громада Інгенгофен в районі Айхаг у Швабії 
з її близько 2000 жителями була колись одним з головних місць палом-
ництва Європи. І все ж у Середньовіччі існував звичай на Великдень і 
6-го листопада, у день святого Леонарда, відвідувати церкву Інгенгофен. 
(Сьогодні це день святого Леонарда, якого здавна вважають в альпійсь-
кому регіоні покровителем візників і селян, і який є скоріше туристичної 
окрасою міста, по якому їздять строкато прикрашені кінські вози). На по-
чатку XVIII століття, у ході війни за іспанське престолонаслідування Ін-
генгофен і його готична церква були зруйновані. Церква, яку опікали осілі 
в Фюрстенфельдбруці монахи ордену цистерціанців, була перебудована в 
стилі бароко і рококо. Фрески на стелі у 1776 році розмальовувавв Ігнанц 
Бальдауф, який народився у 1715 році в Інхенхофене і там же помер у 1795 
році. Осиротілий у віці одинадцять років Ігнанц навчався в Аугсбурзі на 
художника; припускають, що його вчителем був знаменитий маляр Матте-
ус Гюнтер. У 1755 році Ігнанц був призначений придворним художником 
аугсбургского архієпископа. Представлене на нашому малюнку зображен-

ня показує один з семи дарів Святого Духа у тому вигляді, в якому вони були представлені в католицькому благочесті з посилан-
ням на Книгу пророка Ісаї, главу 11. На цьому малюнку представлений третій дар Святого Духа, зокрема рада (консиліум): тут 
зображено також пророка Даниїла, у якого цар просить поради після того, як отримав від нього тлумачення сну. 
ПРО ЯКОГО ЦАРЯ ЙДЕТЬСЯ ТУТ? 

(Відповідь див. На стор. 2)

1. Як іменується у Біблії визначне місто Малої Азії?
А Вавилон
Б  Сихем
В Ефес
Г  Коринф

2. Скільки грошей запропонували Юді за зраду Ісуса?
А десять сестерцій
Б тридцять срібняків
В дванадцять талантів золота
Г замість грошей він отримав ріллю

3. Як називається релігія японців? 
А  даосизм
Б  індуїзм 
В  синтоїзм 
Г  теїзм  

4. Хто написав слова пісні «Склади мерщій свої тривоги» (№ 98 
у російськомовному пісеннику)
А  Крістоф Вегляйтер
Б  Карл Йоганн Філіпп Шпітта
В  Беньямін Шмольк 
Г  Герхард Терстеген

5. Як звали воєначальника царя Саула?
A Урія
Б Нааман
В Егуд
Г Аверін 

6. Де у Біблії знаходиться Книга Юдити?
А  у Старому Заповіті
Б  у Новому Заповіті
В  в апокрифах Старого Заповіту
Г  в апокрифах Нового Заповіту

7. Як звали цюріхського реформатора?
А Мартін Лютер
Б  Еразм Роттердамський
В Філіпп Меланхтон
Г Ульріх Цвінглі

8. Де знаходиться Нагірна проповідь?
А  в Євангелії від Івана
Б  в Євангелії від Матвія 
В  в 1-у Посланні до Корінтян
Г  в Євангелії від Луки 

9. Де помер Першоапостол Ніхаус?
А в м. Фарнкфурті-на-Майні 
Б  в м. Гамбурзі
В  в м. Дортмунді
Г  в м. Білефельді

10. Скільки таїнств у Католицькій церкві?
А сім
Б два
В три
Г жодного  
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