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Питання  достовірності

У засобах масової інформації і в соціальних мережах 
ми знову й знову наштовхуємося на свідомо заплу-
тану й хибну інформацію, на так звані «фейки». Ця 
інформація є нерідко абсолютно вигаданою, спеку-

лятивною й далекою від реальності. Часто трапляється так, 
що люди на такі «фейкові» новини звертають більшу ува-
гу, ніж на істину – бо вони, у тому числі, подаються вель-
ми емоційно. Потік інформації, що обрушується на нас, 
ускладнює нам розпізнавати істину й вирішувати, якій з 
них вірити, а якій – ні.

Ісус Христос завжди говорить істину. Він і є істина. Його 
вчення, Євангеліє, незважаючи на будь-які людські думки, є 
одвічною істиною. Його істина є непохитною. Тому завжди 
орієнтуймося на істину Ісуса! 

Імпульс із богослужіння Першоапостола
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У 1997 році уряд федеральної землі Гессен (Німеч-
чина) небезпідставно присвоїв Дармштадту титул 
«місто науки»: поряд з Технічним університетом і 
двома іншими вищими навчальними закладами, 

у яких навчаються майже 45000 студентів, у Дармштадті, 
розташованому на півдні Гессена, знаходяться численні 
науково-дослідні інститути, четверо з яких належать до 
наукового Товариства ім. Фраунгофера, а також – Євро-
пейський центр управління космічними польотами ESA. 
Четверо вчених, які вчилися, здійснювали дослідження і 
викладали в Технічному університеті, були нагороджені 
Нобелівською премією; останній з них у 2007 році був фі-
зик Петер Ґрюнберґ за відкриття ЕГМС (ефекту гігантсько-
го магнітоопору), який сьогодні використовується майже у 
кожному жорсткому диску комп’ютера. 

Дармштадт – єдине німецьке місто, яке увічнене в періо-
дичній системі хімічних елементів. З 2003 року відкритий 
місцевим Інститутом важких іонів і єдиний штучно синте-
зований елемент з атомним номером 110 офіційно назва-
ний дармштадтій (Ds). Всього у Дармштадті було винайдено 
шість хімічних елементів, серед них – хассій (Hs), названий 
на честь землі Гессен.

4 НС, 10/2020

Дармштадт - місто науки
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БОГОСЛУЖІННЯ НА ПЯТИДЕСЯТНИЦЮ
У М. ДАРМШТАДТІ/НІМЕЧЧИНА

ДАТА: 31 травня 2020 року
ЦИТАТА З БІБЛІЇ: 2-е Коринтян 3, 17
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Як не співати 
Отцеві осанну? » (№ 173 в російськомовному
пісеннику)
СУПРОВІД: Окружний Апостол
Райнер Шторк та Апостоли Йенс Ліндеманн
і Герт Опденплатц
ПРИМІТКА: богослужіння з нагоди
П᾽ятидесятниці транслювалося на всі громади 
світу

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ
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Мої дорогі брати й сестри! Це, дійсно, щось 
надзвичайно особливе – відзначати П’ятиде-
сятницю у таких умовах. Адже ми, як прави-
ло, збираємося разом, аби відзначати зішестя 

Святого Духа, яке ще називаємо народженням Христової 
Церкви. Ми спільно виконуємо пісні й поклоняємося Бо-
гові, і вже стало доброю традицією отримувати з нагоди 
П’ятидесятниці особливе благословення від нашого Не-
бесного Отця. Це благословення ми отримуємо вже завдя-
ки тому, що єднаємося у спільноту Божих дітей, слухаємо 
Боже слово й святкуємо Святе Причастя. Тепер Бог змінив 
наші плани. Ми не можемо збиратися разом і святкувати 
Святе Причастя, а також – Святе Причастя для померлих. 
Ми не можемо дати цьому пояснення, щонайменше – я. 
Єдине, що нам залишається робити – це смиренно впо-
коритися Божій руці, як це свого часу учинила жінка ха-
наанянка, яка звернулася до Ісуса з проханням зцілити її 
доньку. Ісус не одразу відгукнувся на її прохання, бо вона 
була язичницею. Тоді ханаанянка відповіла Йому, що не 
претендує на хліб, а може задовольнятися «крихтами, що 
падають зо столу». Ісус, побачивши віру жінки, виконав її 
просьбу (див. Від Матвія 15, 21–28).   

П’ятидесятниця у Дармштадті
На даний час ми не ще можемо насолоджуватися 

«повним меню» Божого благословення. З якоїсь причи-
ни Бог вирішив, що ми маємо задовольнятися «крихта-
ми» зо столу. Та ми все ж довіряємо нашому Небесно-
му Отцеві й кажемо: «Якщо Бог частує нас крихтами, 
то й вони є для нас благословенням». Ми, звісно, палко 
прагнемо насолодитися «повним меню» Божого бла-
гословення і молимося, аби якомога раніше отримати 
його. Я уже згадував про те, що Бог змінив наші плани 
й чимало братів та сестер відчули це на собі. Одні втра-
тили рідну чи близьку людину, інші – великі гроші чи 
навіть джерело доходів; у деяких регіонах люди позбав-
лені найнеобхідніших засобів до існування. Бог змінив 
наші плани – але Він не змінив Свій план! Він бажає 
привести Свій народ у Своє Царство, утішити, зміцни-
ти і благословити нас – і саме це Бог робить! Святий 
Дух нагадує нам: «Ти – Боже дитя, твій Небесний Отець 
пам’ятає про тебе!» А зараз приступимо до святкуван-
ня П’ятидесятниці й для початку послухаємо уривок з 
Біблії. 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Господь же – Дух, а де Господній Дух, там воля».

Цитата з Біблії: 2-е Корінтян 3, 17
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Читання уривка з Біблії: Діяння Апостолів 2, 1–4; 12–
21

«А як настав день П’ятидесятниці, всі вони були вкупі 
на тім самім місці. Аж ось роздався зненацька з неба шум, 
неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони си-
діли. І з᾽явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кож-
ному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали го-
ворити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти […]

Всі дивувались і, збентежені, один до одного казали: «Що 
б це могло бути?» Інші ж з насмішкою казали: «То вони мо-
лодим вином повпивалися».

Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос 
і так до них промовив: «Мужі юдейські та всі ви, мешкан-
ці Єрусалиму! Нехай це буде вам відомим, і вислухайте моє 
слово: Люди ці не п᾽яні, як ви гадаєте, бо тільки третя го-
дина дня. Але це те, що був сказав Пророк Йоіл (Йоіл 3, 
1-5):

- І буде останніми днями, - каже Бог, - я виллю мого Духа 
на всяке тіло. Ваші сини й ваші дочки будуть пророкува-
ти, і ваші юнаки будуть бачити видіння, і старшим ва-
шим будуть сни снитись. І на слуг моїх і на слугинь моїх я 
сими днями виллю мого Духа, і вони будуть пророкувати. 
І я дам чуда вгорі на небі, і знаки внизу на землі: кров, во-
гонь і кіптяву диму. Сонце обернеться у темряву, місяць у 
кров, перш, ніж настане день Господній, великий і славний. 
А кожний, хто призве ім᾽я Господнє, той спасеться».

Д орогі брати й сестри, перша П’ятидесятниця 
була важливим і вирішальним етапом плану 
Божого спасіння. Отець і Син послали на землю 

Святого Духа так, як перед тим Отець послав на землю 
Свого Сина. Син і Святий Дух були, звісно, завжди єди-
ними з Отцем, і спільно виконували працю як на небе-
сах, так і на землі.    

Бог Отець послав Свого Сина на землю, наділивши 
Його певними дорученнями: Син став Людиною і зві-
щав Божу волю. Він зокрема мовив: «Моя наука не Моя, 
а Того, Хто послав Мене» (Від Івана 7, 17). Друге дору-
чення Божого Сина полягало в тому, аби зібрати Божий 
народ, Його черідку, і привести у Його Царство. Третє 
доручення – принести Себе в жертву й відкрити для 
людей можливість увійти в Боже Царство. Коли Божий 
Син виконав усі три доручення, то знову повернувся до 
Отця.  

Згодом Бог послав на землю Святого Духа й наділив 
Його також особливими дорученнями: звіщати Божу 
волю. Ісус пояснював це Своїм учням так: «Багато ще Я 
маю вам повідати, та не перенесли б ви нині. Тож коли 
зійде Той, Дух істини, Він і наведе вас на всю правду» 
(Від Івана 16, 12–13). Друге доручення Святого Духа по-

лягає також у тому, аби зібрати Христову черідку. Люди, 
які вірять у Христа, завдяки силі Святого Духа долуча-
ються до Його Тіла. А третім  дорученням Святого Духа 
є підготування Христової Невісти. Святий Дух творить 
у нас нову людину, міняє нашу сутність, аби ми були 
дедалі більш подібними до образу Христа й увійшли у 
Боже Царство.   

Отже, Святий Дух являє собою силу. Ми не можемо 
бачити Його. Він діє у людях і через людей, аби вико-
нати всі три доручення. Святий Дух сповнює і освячує 
людину, Він робить її знаряддям у Божих руках, аби 
вона служила на благо Його справи. Саме це об’явилося 
на П’ятидесятницю. Люди, які сповнилися Святим Ду-
хом, почали проповідувати. Вони безстрашно звіщали 
Божу волю. У своїй проповіді на П’ятидесятницю Апо-
стол Петро зокрема мовив юдеям: «Це Ісус, Якого ви 
не бажали мати, Якого ви розіп’яли. Бог дав нам Його 
як Господа й Месію». Апостол Петро проявив неабия-
ку сміливість. Адже він проповідував, що Ісус є Божим 
Сином. Святий Дух зробив Петра й інших присутніх 
здатними безстрашно проповідувати Божу волю (див. 
Діяння 2, 22–36).

З годом подібне відбулося з дияконом Степаном, 
який помер за свою віру, а також з Филипом, який 
проповідував Євангеліє ефіопському вельможі, і 

четверо доньок якого згодом служили пророчицями.  
Святий Дух закликає і нас з вами звіщати Божу волю. 

Якщо ми дозволимо, аби Святий Дух водив нас, то Він 
зробить нас спроможними за будь-яких обставин зві-
щати Божу волю. Адже чимало людей сьогодні не прий-
мають Ісуса. Вони твердять, що вчення Христа уже не 
підходить до теперішнього часу. Інші намагаються при-
стосувати його до сьогодення. Вони вважають і розгля-
дають Ісуса просто як чудотворця. А ще інші люди «тор-
гують» Євангелієм. А ми послані нести у світ Євангеліє, 
яке звіщають Апостоли. Істинне Євангеліє і сьогодні є 
актуальним, і будь-яка людина може жити відповідно 
до нього.  

Деякі люди думають, що через кризу коронавірусу 
відбудуться значні зміни; що існує час «до» й час «піс-
ля» коронавірусу для того, аби ми ще раз задумалися 
над тим, як організувати суспільство й економіку, як 
використовувати природні ресурси; аби ми розміркову-
вали над своїм власним життям і поклали край егоїз-
мові, що веде у нікуди. 
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Бог змінив наші плани.

                      Його план є незмінним. 



НС, 10/20208

Я не знаю, чи, справді, відбудуться зміни. Однак, 
сподіваюся і знаю, що люди все ж залишаться людьми. 
Виконуймо і в цей час своє доручення, звіщаймо, отри-
мавши здатність завдяки діянню Святого Духа, словом 
і ділом Євангеліє Ісуса. Учення Ісуса досі не втратило 
своєї ваги й сили. Нагірна проповідь є значимою для 
нас; «Золоте правило», яке гласить: поступати з ближ-
нім так, як би ми хотіли, аби він поступав з нами, не 
втратило своєї ваги. Отже, нам треба поступати від-
повідно до цього вчення. 

З віщаймо про те, що духовні багатства значно пе-
ревершують земні. Ми, звичайно, турбуємося 
про те, аби нашим дітям жилося добре; аби вони 

мали що їсти, були здоровими й здобували освіту. Усе 
це правильно. Але не забуваймо: найбільший подарок, 
який ми можемо піднести нашим дітям, це – наша тур-
бота про те, аби Ісус Христос жив у їхніх серцях. Найве-
личніший спосіб показати дітям свою любов – привести 
їх до Ісуса Христа, познайомити з Ним. 

Ми маємо також свідомо й дбайливо ставитися до ре-
сурсів землі. Це – вияв нашої любові до Бога й до ближ-
нього. Інколи брати й сестри кажуть мені: «Так, Першо-
апостоле, але ми не хочемо залишитися тут, на землі, а 
бажаємо потрапити в небеса!» Отже, важливо турбува-
тися не про землю, а про власну душу.

Я також бажаю потрапити в небеса. Але не забуваймо 
про те, що люди продовжуватимуть жити на цій землі 

аж до Останнього суду. Тому вони несуть і нестимуть 
відповідальність за її збереження. Ми надіємося, що на-
лежатимемо до царського священства, яке повернеться 
на землю – на цю землю, аби разом з Ісусом діяти під час 
Царства Миру. Отже, нам навіть з огляду на це варто 
турбуватися про збереження землі.  

С аме так ми можемо виконати перше доручення 
Божого Сина й Святого Духа, яке є і нашим до-
рученням: безстрашно й сміливо звіщати, що На-

гірна проповідь й «Золоте правило» усе ще не втратили 
своєї сили й значимості. Усвідомлюймо також, що ду-
ховні багатства перевершують будь-які земні багатства 
і турбуймося про те, аби Ісус Христос жив у серцях на-
ших дітей, а також дбайливо ставмося до землі, на якій 
живемо. 

Друге доручення, яке Бог дав Ісусові й Святому Ду-
хові, – зібрати Христову черідку. Ісус ставив високі ви-
моги. Він бажав, аби Його учні були єдиними як Отець і 
Він. Христова Церква має відображати єдність Триєди-
ного Бога. Бог Отець, Син і Святий Дух являють собою 
три різні Божественні Іпостасі, і все ж є абсолютно єди-
ними. Ми, хрещені Водою і Святим Духом, маємо відо-
бражати цю єдність, плекати її. 

Ми, звісно, є немічними грішниками і ніколи не змо-
жемо осягнути досконалої єдності Отця, Сина й Свято-
го Духа. І все ж завдяки силі Святого Духа ми можемо 
працювати над єднанням громади й Церкви. 

                  Нагірна проповідь і «Золоте правило» 

                                                                   не втратили своєї сили
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загрозу людей зі свого оточення, усе суспільство. І це 
приклад для формування Христового Тіла. Якщо хворіє 
один член, то страждає увесь організм. Завдяки діянню 
Святого Духа ми здатні ставити власні інтереси на за-
дній план і служити на благо ближнього. Отже, учімося 
ставити свої власні інтереси на задній план задля до-
бробуту Церкви, Христового Тіла. Святий Дух робить 
нас здатними для цього. 

Під час кризи ми несподівано з’ясували, що люди, 
яким ми не приділяли належну увагу, є вельми важли-
вими для суспільства. Вони не користуються великим 
авторитетом, бо виконують малокваліфіковану працю і 
мають незначні доходи. Але тепер ми бачимо: без них 
нам годі обійтися. Раптом саме ці люди стають вельми 
важливими для суспільства.

Отже, Христове Тіло складається з різних членів. Одні 
наділені особливими задатками, інші – особливими до-
рученнями. Не забуваймо, що кожен член зокрема, як і 
всі інші, є важливим для Господа. Задатки і доручення 
можуть різнитися, однак усі мають перед Богом одна-
кову вартість, і ми також маємо однаково цінувати всіх 
людей.

Наше друге доручення – об’єднувати Божий народ, 
долати відмінності, ставити власні інтереси на задній 
план задля блага ближнього й однаково цінувати всіх 
членів Христового Тіла!

Третє доручення Святого Духа – готувати Христову 
Невісту й змінюватися на краще. Ми знаємо, бо маємо 

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
РАЙНЕР ШТОРК:

Окружний Апостол Шторк (Західна 
Німеччина) згадав у своєму 
служінні про Апостола Петра, 
який у ніч на Страсну П’ятницю 
був повен страху й відрікся від 
Господа. Однак на П’ятидесятницю 

завдяки зішестю Святого Духа його сутність змінилася; він 
почав безстрашно проповідувати Євангеліє. Коли згодом 
Петро відмовився хрестити язичника, то Бог у видінні 
настановив його, і відтоді Євангеліє почало ширитися по 
всьому світі. Нехай Святий Дух міняє також нашу духовну 
сутність і спрямовує наш погляд не на земне, а на духовне. 
Нехай ці зміни проявляються у заклику Христової 
Невісти, Церкви, разом з Духом: «Прийди!» (Одкровення 
22, 17). Святий Дух додасть нам сил, аби ми були готовими 
до Другого Пришестя Христа.

Згадаймо про перших християн. Спочатку до них 
належали юдеї, потім – язичники. Думаю, що не всі до 
кінця розуміють, якою була тоді велика прірва між юде-
ями, язичниками, римлянами й греками. Юдеї плекали 
вікові культурні й релігійні традиції, а традиції язич-
ників значно різнилися від них. І все ж Ісус закликав їх: 
«Будьте як одно!»

Я думаю, що ця прірва була, щонайменше, такою 
ж, якою є сьогодні. Адже всі ми різнимося со-
ціальним статусом, культурою, віком, статтю 

чи сексуальною орієнтацією. І ці відмінності є вельми 
значними. Однак, я не впевнений, що вони є більшими, 
ніж відмінності між тодішніми євреями і язичниками. 
Пам’ятаймо: Бог вимагав від перших християн прийня-
ти у громаду Савла, їхнього запеклого ворога. Сповнив-
шись силою Святого Духа, вони були здатні долати 
подібні відмінності. Якщо вони змогли тоді впоратися 
з цим завданням, то ми сьогодні – також. 

У час теперішньої короновірусної кризи ми довідали-
ся, у чому полягає істинна суть людської солідарності. 
Якщо хтось один не дотримується встановлених пра-
вил, то ставить під загрозу своє оточення, усе суспіль-
ство. Чимало людей не бажають чути про це. Адже вони 
не знають людей, які занедужали на коронавірус. Я 
живу в регіоні, де чимало людей хворіють на цю неду-
гу, і добре знаю, про що веду мову. Якщо одна людина 
не дотримується встановлених правил, то ставить під 
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Бог послав на землю Святого Духа, аби:

– звіщати Божу волю;

– зібрати Божий народ;

– готувати Христову Невісту.

Звіщаймо також про те, що Євангеліє не втратило своєї 
ваги й сили; плекаймо єдність у громаді, дозвольмо Свя-
тому Духові працювати над нами, аби ми виявилися до-
стойними Другого Пришестя Христа.  

жен удома й невелика кількість тут, у церкві – виголо-
сити молитву «Отче наш» і таким чином виразити свою 
довіру в те, що Бог є нашим Отцем і що Він ніколи не 
забуває про нас. Він дасть нам хліба насущного. Ми ба-
жаємо, аби Його Царство прийшло, аби воно владарю-
вало в наших серцях – вважаю, що Боже Царство може 
ще більше владарювати у нашому серці. Отже, працю-
ймо над собою, міняймося, поправляймо себе, аби Го-
сподь цілковито й повністю владарював у нашому серці. 
Нехай Господній мир сповнює наше серце і проявляймо 
готовність прощати своєму ближньому. Свою довіру до 
Бога ми виражаємо ще такими словами: Царство й сила, 
і слава знаходиться у руках нашого Небесного Отця. 

досвід, що Святий Дух не міняє обставин, у яких ми пе-
ребуваємо. Він могутній, та не міняє ситуацію, в якій ми 
знаходимося. Однак, Він здатний змінювати нас! Свя-
тий Дух додає нам для цього чимало сил і наснаги.  Він 
допомагає нам формувати нове творіння і поратися з 
ситуацією, у якій знаходимося! Дозвольмо Святому Ду-
хові змінювати себе, аби ми виявилися озброєними й 
поралися з будь-якої ситуацією! Я вів мову про те, що 
чимало людей надіються на майбутні зміни. Згодом ці 
зміни відбудуться для кожного з нас: ми зможемо спіль-
но переживати богослужіння в церкві. Якими ми повер-
немося у нашу церкву? Чи такими, якими були досі? У 
нас є унікальний шанс прийти в церкву іншими, зміни-
тися. Отже, уже тепер приймімо рішення: коли я повер-
нуся в свою громаду, то змінюся, стану іншим. Я внесу 
корективи у свою поведінку. Приймімо раз і назавжди 
таке рішення.  

Скажу про ще один момент щодо нашого змінення: 
я знаю, що на даний час багато братів і сестер, які не 
відвідують церкву, дивляться богослужіння по Інтер-
нету. Ми радіємо цьому й сподіваємося, що всі бачать, 
що у церкві відбуваються зміни. Ісус Христос нині, як 
ніколи, перебуває у центрі Церкви. Тому прошу, слідуй-
те заклику Святого Духа, і якщо у вас є можливість, то 
приходьте на богослужіння і підтримуйте єднання! Ми 
бажаємо, аби всі ви, також і ті, які не є новоапостольсь-
кими християнами, отримували «повне меню» Божого 
благословення.

Після співслужіння Окружного Апостола Першоапо-
стол продовжив: отже, у нас є можливість спільно – ко-
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МИ живемо у світі, де майже все вирахо-
вується і фіксується. Сьогодні на поряд-
ку денному знаходяться вимірювання, 

зважування і підрахування, результати яких використо-
вують для збору й оцінювання статистичних даних. Саме 
тому ми, люди, легко розпізнаємо співвідношення та різ-
ницю між великою і малою кількістю, багатством і бідні-
стю, добром і злом. 

Цікаво довідатися про Божественні співвідношення, 
які відображені у Священному Писанні. Ми, люди, вель-
ми прискіпливо ставимося до будь-яких утрат. Ретельний 
розгляд притч Ісуса про блудного сина (Лк 15, 11-32), про 
втрачену драхму (Лк 15, 8-10) чи про загублену вівцю (Від 
Луки 15, 4-7) свідчить також про те, що навіть Ісус – з на-
шої точки зору – розглядав незначну втрату як людську 

прогалину й закликав докладати неабияких зусиль, аби 
надолужувати втрачене.  

Коли ж мова заходить про людські риси характеру – зо-
крема про людські недоліки – то тут існують зовсім інші 
співвідношення й оцінювання. Про таке оцінювання ми 
довідуємося з притчі Ісуса про сіяча (Від Марка 4, 3-20). 
Якщо перші три випадки виразно описують умови, за 
яких неможлива урожайність, то в четвертому йдеться 
про «добру землю» – і саме тут відкривається повнота 
щедрості й великодушності Ісуса. Урожай у 30, 60 чи 100 
разів більший від посіяного є у співвідношенні дуже різ-
ним. Тут можна навіть вести мову про те, що така різниця 
урожайності викликана різною працею землероба. А якої 
думки дотримувався Ісус, Який, здавалося б, нетерпимо 
ставився навіть до незначних утрат? Ісус, проявляючи ве-
ликодушність, вів мову про те, що вся без винятку земля 
є доброю. Це підбадьорює нас і вселяє надію, що в день 
приходу Ісуса Христа ми встоїмося перед Ним. Однак, у 
цій притчі криється ще щось більше. Вона закликає нас 
розпізнавати й оцінювати добро так, як це робив Ісус. 
Адже як задатки, так й умови життя людей є різними. 
Одні здатні виконувати високі вимоги, які стоять перед 
ними. А інші роблять усе від себе залежне, однак навіть і 
не наближаються до поставленої мети. То чи є вони цін-
ними наполовину? Звісно, ні, якщо ми правильно зро-
зуміли Ісуса Христа.

Торстен Цізовські

Божественна математика 
чи цінність наполовину?
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АПОСТОЛ
ТОРСТЕН ЦІЗОВСКІ

Апостол Цізовскі під час промови
перед звершенням Святого Запечатання
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ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 30.01.1967 р.
РІД ДІЯЛЬНОСТІ: проектний керівник
АПОСТОЛ з 30 червня 2019 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Західна Німеччина, округ Північно-Захід
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Страх і спокій – абсолютно проти-
лежні поняття. Страх наповнює 
серце неспокоєм. Страх у гіршому 
випадку може навіть сковувати 

людину, викликати паніку чи призводи-
ти до неконтрольованих дій. Якщо уваж-
но приглянутися до світу тварин, то по-
бачимо, що кролики завмирають, щойно 
побачать змію. Така тактика може бути 
успішною, якщо змія не помітить жод-
ного шерхоту. Вона просто поповзе далі; 
однак, таке трапляється дуже рідко. А ось 
заєць, навпаки, як тільки побачить лиси-
цю, то щільно притискається до землі й 
прикидається зовсім непомітним. Він 
продовжує нерухомо лежати, навіть коли 
лисиця проходить повз нього. Однак, як 
тільки ситуація загострюється і стає не-
безпечною, то заєць миттю зривається і 
стрімголов, зигзагоподібно біжить геть, 
навіть перекидається у повітрі. Саме 
так заєць часто спасається від мислив-
ців. Отже, з цього ми робимо висновок: 
страх – це абсолютно природне почуття, 
яке рятує життя.

Слово «страх» етимологічно пов’я-
зане зі словами «оціпеніти, остовпіти» 
від жаху. Саме такою є дія страху. Страх 
закриває нам горизонт. Чим сильнішим 
є страх, тим більше ми концентруємося 
на ситуації чи людині, що викликають 
страх. Байдуже, чи під час іспиту, чи 
судового засідання, чи операції, чи хво-
роби. І такий страх рятує життя, бо ми 
мобілізуємо духовні й фізичні сили та 
здатні долати небезпеку.

Мир і спокій, навпаки, відкривають 
перед нами горизонт, дозволяють кра-
ще розгледіти ближнього, якого ми не 
помічали у момент страху. Спокій ство-
рює нам можливості. Перебуваючи у 
мирі й спокої, ми здатні обирати інший 

шлях, краще розмірковувати, сприй-
мати й усвідомлювати свої відчуття та 
діяти свідомо й вдумливо. Однак, стан 
тривалого спокою усе ж таїть у собі пев-
ну небезпеку. Тоді людина, неначе роз-
чиняється у власному комфорті, живе 
флегматичним, розміреним життям і 
мета її життя зводиться до задоволення 
власних потреб.   

Апостол Павло у 1-му Посланні до Со-
лунян удало зобразив це так: «Саме, як 
говоритимуть: Мир і безпечність, - тоді 
зненацька злетить на них погибель, як 
біль на вагітну лоном …». В інших пе-
рекладах мовиться: «Ось світ, немає 
жодної безпеки», бо переважає значна 
й легковажна безпечність. Але якщо 
ми віримо в те, що Апостол таким чи-
ном позбавляє нас від страху й безтур-
ботності, то неабияк помиляємося. Він 
проповідує не про страх – на відміну від 
багатьох демагогів, які змушують людей 
зі страху робити те, чого вони б ніколи 
самі не робили. А вкладає у наше серце 
щось інше, дивовижне: «Не спімо, отже, 
як інші, а чуваймо та будьмо тверезі!» 
Апостол радить також «синам дня» «на-
дягнути броню віри та любови й шолом 
надії на спасіння».  

Отже, Апостол Павло показує нам 
третій шлях, який знаходиться між 
панічним страхом і легковажною без-
печністю – це шлях тверезої пильності, 
надії й довіри до Бога. Шлях, який за 
будь-яких життєвих обставин нам зно-
ву й знову треба шукати й рухатися упе-
ред. Апостол указує нам також на кін-
цеву мету цього шляху: ми призначені, 
аби «одержати спасіння через Господа 
нашого Ісуса Христа». Нехай мир Вос-
креслого перебуває з вами!

 Мир у страху й спокої
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Церква у час 
коронавірусу

Н еділя, 9.35 година ранку. Я 
сиджу в авто й уперше після 
спалаху коронавірусу їду на 
богослужіння. Якесь почут-

тя тривоги охопило мене і я неабияк 
хвилювалася. Що чекає на мене? Чи 
все буде гаразд? Чи існує можливість, 
попри коронавірус, знову приходити 
в церкву? Водночас мене переповню-
вала радість. Нарешті я маю змогу 
знову прийти «у свою церкву», у свою 
громаду. Трансляції богослужінь по Ін-
тернету були прекрасними й дуже важ-
ливими. Вони додавали мені сили духу 
протягом усього часу карантину, од-
нак, мені все ж не вистачало спілкуван-
ня у церкві, а найперше – Святого При-
частя. Богослужіння, яке відбувається 
вдома перед екраном телевізора, – це 
дуже зручно, однак, воно не здатне 
замінити повноцінного богослужіння 
у церкві. Удома в мене виникало почут-
тя, неначе Господь приходив до мене в 
гості. А мені хотілося більшого – прий-
ти до Нього. Я хотіла продемонструва-
ти Господові, що для мене вельми важ-
ливо прийти у Його дім.

Ось я зупинилася на автомобільній 
стоянці перед церквою й деякий час 
очікую в авто, поки інші прихожани 
прямують до церкви. Коли навколо 
стає безлюдно й спокійно, я виходжу, 
одягаю маску і заходжу в церкву. Пе-
ред входом мене зустрічає священник, 
який також носить маску. Я стримую 
себе, аби не привітатися з ним звич-
ним потиском руки. Ми вітаємося, 
кланяючись один одному – його очі 
випромінюють посмішку, сховану за 
маскою, – я підходжу до столу з засо-

бом для дезінфекції. Дезінфікую руки 
й священник проводить мене далі. 
Ми підіймаємося по сходах і я займаю 
місце у першому ряду на балконі. По-
молившись, я глянула вниз, на вівтар. 
У залі сиділо майже 20 братів і сестер. 
Кожен другий ряд був порожній, а на 
лавах сиділо не більше трьох людей. 
У церковній залі було чимало вільних 
місць. Я обернулася. Позаду мене був 
порожній ряд, а за ним двоє прихожан 
сиділи на достатній відстані один від 
одного. Всього на балконі сиділо всьо-
го четверо осіб. Крізь відчинені вікна 
проникало свіже повітря. Я відчула 
себе у повній безпеці. «Навіть якщо є 
хтось хворий на коронавірус, то я все 
одно не вступаю з ні ким у близький 
контакт», – міркувала я. Усі брати й 
сестри дотримувалися безпечної дис-
танції.

Під час богослужіння я розслаблюю-
ся і розумію, що мені так не вистачало 
єднання і спілкування у громаді. Му-
зичний супровід богослужіння здійс-
нювали орган й дві скрипки, поки при-
сутні, замість співати, подумки читали 
з пісенника слова вступної пісні.

Після виголошення прощення гріхів 
священники дезінфікують руки і ми 
приступаємо до святкування Святого 
Причастя. Уперше за декілька місяців 
я знову приймаю Тіло і Кров Христа. 
Я відчула неабияке полегшення і була 
вельми зворушена. Після богослужін-
ня я, дотримуючись безпечної дис-
танції, вийшла з церкви. З добрими й 
приємними почуттями я направляла-
ся до свого авто. Усі мої хвилювання 
вмить зникли.

Одна сестра по вірі розповіла про своє перше богослужіння, яке 

відвідала після  спалаху коронавірусу; вона  ділиться 

своїми враженнями.
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Первородство

Н
АЙСТАРШИЙ СИН у стародавні часи 
мав особливий статус. Правом первород-
ства володів виключно перший син від 
чоловіка і його головної дружини, а не 

син від інших дружин чи рабинь.
Первородство наділяло першого сина правом 

БАТЬКІВСЬКОЇ СПАДЩИНИ І БЛАГОСЛО-
ВЕННЯ, тобто первородного благословення; на 
нього, замість батька, покладалася також ВІД-
ПОВІДАЬНІСТЬ за сім’ю. Особливі права, яки-
ми він був наділений, могли бути втрачені тільки 
за трагічних обставин чи у випадку їхньої про-
дажі.

Правом первородства наділяли тільки СИНІВ. 
Якщо в сім’ї не було сина, то відповідальність за 
молодших сестер брала на себе НАЙСТАРША 
ДОНЬКА. У деяких країнах досі існує звичай, 
що першою має вийти заміж найстарша донька, і 
тільки після неї можуть вступати у шлюб молод-
ші доньки.

Первенців присвячували Господу, тобто вони 
ставали Божою ВЛАСНІСТЮ. Ізраїльтяни при-

носили Богові також в жертву первістків від 
чистих тварин, а також плоди з полів, виноград-
ників і садів. Вони таким чином визнавали, що 
все належить Господові й походить від Нього. 
Своєю жертвою вони виявляли вдячність Богові, 
Який піклується про їхні добробут і благопо-
луччя. 

Первістків від нечистих тварин не приносили 
в жертву, а заміняли іншою жертвою (напри-
клад, осля заміняли ягням). Первородного сина 
ізраїльтянина також заміняли, адже людська 
жертва є для Бога неприпустимою: згідно з Мой-
сеєвим Законом за первородного сина мали при-
нести грошову пожертву.

У писаннях Старого Заповіту звання первіст-
ка належало НАРОДОВІ ІЗРАЇЛЮ, який був 
Божим народом. У писаннях Нового Завіту 
«Первістком» називають Ісуса, виявляючи та-
ким чином особливу пошану до Нього. Христо-
ва Церква завдяки єднанню з Христом отримала 
статус первістка і таким чином ВОЛОДІЄ ПРА-
ВОМ ПЕРВОРОДСТВА.

Первородство існує як у людей, так й у тварин, а також певною мірою у рослин. 
У біблійний час первістком людей і тварин вважали первородного нащадка 
чоловічого роду.

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

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»
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Лассе і Пелле граються у дитячій кімнаті. Мама сидить в робочому кабінеті за комп’юте-
ром. Раптом до неї доноситься крик. «Він мій!» - кричить Пелле. «Зовсім ні! - відповідає Лассе, 
- ти завжди у мене все забираєш!» Мама не бачить, що Пелле відштовхує Лассе в сторону і 
йде в кут із синьою вантажівкою у руках. Лассе стрімко кидається за ним, але Пелле, поба-
чивши небезпеку, миттю вибігає з кімнати. Лассе кидається на підлогу й плаче. Мама запи-
тує у нього, що трапилося? Лассе описує ситуацію зі своєї точки зору і мама намагається 
заспокоїти його: «Просто віддай Пелле цю вантажівку, у тебе ж є багато інших іграшок». У 
відповідь Лассе ще дужче плаче і кричить: «Так нечесно! Ти завжди захищаєш Пелле, тільки 
тому що він молодший ».

Конкуренти чи спільники?

        С УПЕРНИЦТВО МІ Ж БРАТАМИ Й СЕС ТРАМИ Ф
от

о:
 h

tt
ps

:/
/l

et
id

or
.r

u
/p

si
ho

lo
gi

ya



НС, 10/2020 17

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО  | ДІТИ І ЦЕРКВА
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Лассе і Пелле сперечалися півдня, бо кожному 
неодмінно хотілося погратися синьою ван-
тажівкою. Увечері, коли батьки укладали обох 
хлопчиків спати, Лассе не хотів молитися; він 

був надто злий та ображений. У восьмирічного хлопчика 
склалося враження, що батьки строгіше  ставляться до 
нього, ніж до його шестирічного братика; і він вважає, 
що це несправедливо. «Чи любиш ти Пелле більше, ніж 
мене?» - запитав він маму. «Ні, - відповіла вона, - я од-
наково люблю вас обох й намагаюся бути справедливою. 
Сьогодні у мене це не зовсім вийшло. І я шкодую про це». 
Через вибачення матері Лассе вже майже примирився й 
тепер готовий разом з нею молитися про захист ангелів 
для всіх членів сім’ї, а також – для Пелле.

Конкуренція за любов батьків

Брати і сестри, як-от Лассе і Пелле, часто змагаються 
один з одним, особливо за прихильність батьків. При 
цьому їх нерідко охоплюють почуття заздрощів і ревно-
щів, вони ображають менших дітей і переживають біль 
і гнів. Психологи розглядають різні причини такого 
братерсько-сестринського суперництва. Коли в родині 
народжується братик чи сестричка, то старша дитина 
змушена, так би мовити, «сходити з трону». Тепер для 
неї розпочинається боротьба за любов і прихильність 
батьків. Вона зауважує, що малюк, які і він, є також чле-
ном сім’ї, тому втрачається її «неповторність». З цього 
моменту така дитина може почувати себе обділеною, 
їй треба вчитися ділитися і вона вже не знаходиться 
у центі батьківської уваги. Перші почуття ревнощів 
старших братів і сестер проявляються у тому, що вони 
відкрито ігнорують молодших і посилено намагаються 
привернути до себе увагу батьків. Батьки можуть про-
тистояти цьому, вчасно підготувавши старшу дитину до 
майбутнього народження братика чи сестрички, і залу-
чивши її в процес підготовки, приміром, вибору імені 
новонародженого чи облаштування кімнати малюка.

Порівняння небезпечні

Психологи, які орієнтовані на дослідно-науковий під-
хід, бачать причину братерсько-сестринського супер-
ництва у конкурентній ситуації, яка виникає мимоволі, 
коли брати чи сестри приблизно однакові за віком і є 
представниками однієї статі. Тоді вони постійно порів-
нюють себе один з одним і так посилюється конкурен-
ція. Оскільки брати і сестри, як правило, дуже схожі 

один з одним як зовнішністю, рисами характеру чи за-
датками й часто спільно проводять час, то знаходять 
чимало приводів для того, аби порівнювати себе один 
з одним.

Батьки Лассе і Пелле, окрім цього, також не раз вда-
ються до порівняння своїх хлопчиків і висловлюють 
свої міркування з цього приводу: Пелле більш спор-
тивний, а Лассе краще малює. Вони, таким чином, по-
силюють братерські конкуренцію і суперництво; саме 
так виникає атмосфера, в якій переважає суперництво і 
пов’язані з ним почуття заздрощів і ревнощів.

У школі, у спортивній секції чи на уроці музики дітей 
часто оцінюють за успішністю: «Лассе більш самостійно 
виконує домашнє завдання» чи «Пелле набагато краще 
грає у футбол, хоча є молодшим по віку». Хто оцінює 
дітей по жорстким критеріям успішності й так порів-
нює їх, той ігнорує індивідуальний навчальний прогрес 
дитини. Це ще більше призводить до конкурентної бо-
ротьби дітей і до братерсько-сестринського суперни-
цтва. Учені дослідили, що діти шукають у своїх батьках 
підтвердження своєї неповторності, і що багато спірних 
питань виникають між братами і сестрами саме тому, 
що кожен з них захищає своє право на особисту індиві-
дуальність.

Сперечатися, але правильно

Дослідження показують, що брати і сестри вступа-
ють у суперечку до шести разів за годину. Консультант 
по вихованню Імке Домен вважає це нормальним яви-
щем, бо діти в колі сім’ї учаться соціальному життю, 
випробовують і вивчають себе. Братерсько-сестринсь-
ке суперництво – і пов’язані з ним негативні почуття, 
як-от ревнощі, заздрість, нехтування чи агресія – знач-
ною мірою складають сімейні будні, як і братерсько-се-
стринська любов, солідарність чи довіра. Одночасна на-
явність позитивних і негативних почуттів є абсолютно 
істотною й універсальною ознакою будь-яких братерсь-
ко-сестринських відносин.

Суперечки й суперництво між дітьми завжди викли-
кають у батьків напругу і нервозність. І все ж вони є 
важливим й необхідним елементом соціального ро-
звитку дитини. Брати і сестри – не так, як у відноси-
нах з батьками – утворюють першу спільну соціальну 
групу рівноправних людей, у якій все відбувається за 
домовленістю. Так діти вчаться правильно ставитися до 
близькості, нехтування, конфліктів і примирення. Су-
перечки між братами і сестрами можна розглядати ще 
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як соціальне тренувальне поле для майбутнього життя. 
Дослідження показують: діти, які навчилися вирішува-
ти конфлікти зі своїми братами й сестрами, краще вирі-
шують їх в інших конфліктних ситуаціях чи у школі. 
При цьому батьки повинні допускати такі конфлікти 
між дітьми і допомагати їм будувати стратегії їхнього 
вирішення чи залагодження.

Питання віку

Чи виникають конфлікти між братами і сестрами, і 
як діти вирішують їх, дуже залежить від дитячого віку. 
Згідно з віковою психологією, братерсько-сестринські 
відносини проходять такі три фази:

У першій фазі (від народження до 8-ми місяців) 
первістки, як правило, позитивно налаштовані по від-
ношенню до молодшого брата чи сестри, їхньому став-
ленню притаманні радість і цікавість.

У другій фазі (8-16 місяці) виникають перші конфлік-
ти, які можуть привезти до фізичних сутичок. Типовим 
приводом для конфлікту є, приміром, те, що молодша 
дитина руйнує будівельну вежу старшого чи забирає у 
нього іграшку.

У третій фазі (з 17-го місяця) суперництво часто 

ослаблюється, адже старша дитина уже навчилася об-
ходитися з молодшою,   і між ними сформувалися бра-
терсько-сестринські відносини, що вже не залежать від 
батьків.

Братерсько-сестринська любов не є природнім яви-
щем, її треба розвивати. Дослідження показали, що від 
батьків значною мірою залежить, чи вдасться братам і 
сестрам налагодити й підтримувати один з одним по-
зитивні відносини, які не будуть затьмарені духом су-
перництва.

Ставлення маленької дитини до своїх братів і сестер, 
якій спершу притаманна конкуренція, може упродовж 
життя перетворюватися у зрілі відносини між доросли-
ми людьми. На місце суперництва згодом в ідеальному 
випадку приходить міцне почуття єдності. Братерсь-
ко-сестринські відносини є важливим чинником для 
розвитку соціальних відносин дитини, а також запору-
кою того, чи зуміє доросла людина згодом будувати до-
брі й життєствердні відносини з іншими людьми.

Коли Лассе вже засинав, Пелле підкрався до його ліж-
ка і поставив біля його подушки синю вантажівку. Лас-
се посміхнувся і прошепотів: «На добраніч!»

Наталія Вольф
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У проповіді під час богослужінні з нагоди П’ятидесятниці Першоапостола надав нам 
особливий імпульс. Він просив розмірковувати над тим, як повертатися до богослужінь 
у церкві: «Чи все буде так, як досі? У нас є унікальний шанс змінюватися». Починаючи з 
П’ятидесятниці, у деяких громадах відновлюються богослужіння. Це відкриває нам мож-
ливість ставати іншими, змінюватися. Якими мають бути ці зміни? Адже вони повинні 
відбуватися не просто заради змін чи тому що короновірусна криза вимагає їх, а для 
того, аби ще краще виконувати волю Небесного Отця. 

Перезавантаження

П ісля запровадження карантинних обмежень ми 
приходимо перший раз у церкву. Багато що від-
бувається не так, як раніше. На підлозі наклеє-
не темно-жовте маркування. На стінах висять 

плакати з інформацією про короновірус. Помічники три-
мають напоготові розпилювачі з дезінфікуючими засоба-
ми. Брати й сестри по вірі стоять, зазвичай, у фойє поруч 
один з одним, сердечно вітаються і спілкуються. А тепер у 
фойє знаходяться тільки помічники в блакитних жилетах 
і дезінфікують руки прихожан. Інші записують імена при-
хожан на великий аркуш паперу. Це справляє якесь гнітю-
че враження. Маска для рота і носа приховує посмішку. 
Угадати її можна тільки по очах помічників. Розпорядни-
ки, не доторкаючись до братів і сестер, сердечно вітають 
їх і декількома словами дають відчути, що радіють їхній 
присутності.

Після місяців відсутності спілкування з братами й се-
страми таке привітання в церкві приносить приємну на-
солоду для душі, і ми цінуємо його значно більше, ніж до 

коронавірусу. Хіба не викликає в нас неабияку вдячність 
така тепла зустріч, лагідне звертання чи ласкава посмішка?

Бог послав на землю Свого Сина, Який приніс Себе у 
жертву, і таким чином звершив радикальне перезаванта-
ження у відносинах зі Своїм народом. Ісус Христос засну-
вав Церкву, яка забезпечує людям доступ до спасіння і єд-
нання з Триєдиним Богом. Він наділив людей дорученням 
вести Божий народ аж до Свого Другого Пришестя. 

Характерною ознакою Христової Церкви є зібрання 
віруючих, які прийняли хрещення Водою і Святим Духом, 
слідують за Ісусом Христом і сповідують Його своїм Го-
сподом. Її члени покликані поклонятися Богові й зносити 
Йому хвалу. По їхніх учинках має бути помітно, що Бог, 
Святий Дух і Ісус Христос правлять Церквою. Завдання, 
які виконувала перша християнська громада, і сьогодні є 
нашим завданням: «Вони постійно перебували в апостоль-
ській науці та спільності, на ламанні хліба й молитвах» 
(Діяння 2, 42). Сьогодні ми також дотримуємося вчення 
Апостолів, плекаємо єднання, святкуємо Святе Причастя 
і перебуваємо у молитвах. 

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ
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Новий початок?

«Приймімо вже тепер рішення: коли я повернуся у свою 
громаду, то мінятимуся, ставатиму іншим. - мовив Пер-
шоапостола під час богослужіння з нагоди П᾽ятидесятни-
ці. - Я виправлю свою поведінку. Приймімо раз і назавжди 
таке рішення».  

Ми, люди, неохоче сходимо зі звичної уторованої стеж-
ки. Бо це вимагає неабияких зусиль і напруги. Більшість 
людей змінює свою поведінку тільки у випадку крайньої 
неминучості. На власне здоров’я ми часто звертаємо увагу 
лише тоді, коли нам стискає спину, болить шия чи безпе-
ребійно не працюють інші органи. Отже, треба очікувати, 
що після кризи більшість людей знову повернуться у звич-
ну колію і будуть, як і раніше, просто плисти за течією. 
Однак, якщо Першоапостол закликає нас відкоригувати 
власний курс й прямувати до Ісуса, то над цим варто, що-
найменше, задуматися.

Наскільки ми бажаємо ставати іншими, стати новою 
людиною? Що саме ми маємо змінювати, аби активно 
сприяти тому, щоб Христова Церква виконувала своє при-
значення, зокрема, приводила людей до спасіння і славила 
Бога? Якщо ми збагнемо, що Бог любить усіх наших братів 
і сестер, що Ісус помер як за наші, так і за їхні гріхи, то 
почнемо цінувати їх ще більше. Тоді ми усвідомимо: ми є 
частиною Христової Церкви, яку заснував Сам Бог, і спри-
ятимемо єднанню усіх віруючих людей.

Чи вдячні ми за брата й сестру своєї громади? Чи вдяч-

ні ми за єднання, яке – нехай в обмеженій формі – усе ж 
сміємо плекати? Отже, після перезавантаження ми може-
мо спілкуватися з усіма братами й сестрами громади не-
залежно від того, до якої групи вони належать. Молодь чи 
діти викликають у нас іноді невдоволення, але саме вони 
становлять сьогодення і майбутнє Церкви. Ісус щиро ба-
жав, аби діти приходили до Нього.  

В одній із хорових пісень є слова, які можна перекласти 
так: «Як добре, що маємо й бачимо один одного; що діли-
мо горе й радість, що наснажуємо один одного йти тим 
самим шляхом. Як добре, що у цьому колі, яке не зами-
кається, знаходимося не тільки ми, а й Бог, Якого славимо, 
бо Він завжди поруч з нами».

Бути вдячними

«Вдячність збагачує життя», - казав теолог Дітріх Бон-
хеффер, а інша людина, яка добре спізнала життя, була 
переконана: «Вдячна людина проявляє повагу й шану». На 
ще один вельми позитивний аспект вдячності вказувала 
одна добре знана жінка: «Будь вдячний за те, що маєш, і 
будеш вдоволений». Проявляючи вдячність і повагу, ми 
будемо більше цінувати оздобу вівтаря, прибрану церкву 
і все те, що досі приймали за належне. Чому б нам якось 
не висловити вдячність людям, які завжди виконують цю 
працю? Або чому б нам не увійти в групу для прибирання 
церкви чи оздоблення вівтаря?

Нова людина, якими ми бажаємо бути, любить свого 
ближнього, як самого себе. Тому нова людина завжди має 
потребу робити ближньому добро. Вона найперше дові-
дується, як йдуть справи у його ближнього. Вона ціка-
виться його життям і бажає, аби в нього все було гаразд. 
Отже, цікавмося життям свого ближнього. Не зосеред-
жуймо увагу виключно на собі, а вчімося уважно слухати 
іншого. Тоді наше єднання і спілкування у церкві буде та-
ким, яким бажає його бачити Ісус: «Та не лиш за цих молю, 
але і за тих, які завдяки їхньому слову увірують в Мене, 
щоб усі були одно, як Ти, Отче, в Мені, а Я в Тобі, щоб і 
вони були в Нас об'єднані; щоб світ увірував, що Ти Мене 
послав.» (Від Івана 17, 20 і далі). 

«Отче, [...] щоб усі були одно», - так молився Ісус. Якщо 
виникають суперечки, то можна залагодити їх і першими 
зробити крок до примирення. Творімо мир у колі громади, 
куди Бог привів нас, виявляємо Христову любов. Нехай її 
бачать люди з нашого оточення.

Перезавантаження є також новим стартом для нашого 
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життя з вірою, для відносин з Богом. Якщо ми перед бо-
гослужінням свідомо готуємося до зустрічі з Господом, 
то можемо набагато інтенсивніше відчувати на собі Його 
присутність. Те саме відбувається, якщо ми після бого-
служіння вдома, по телефону чи по скайпу ведемо з інши-
ми людьми мову про його зміст. Тоді богослужіння додає 
нам ще більше імпульсу. 

«Святий Дух змінює не ситуацію, а – нас з вами, - казав 
Першоапостол Шнайдер.  Святий Дух додає нам чимало 
сил і наснаги, аби поратися з ситуацією, у якій знаходимо-
ся! Дозвольмо для цього Святому Духові змінювати себе!»

Правила дистанціювання

Правила безпечного дистанціювання – це прекрасний 
приклад для нашого життя з вірою. Шкода, звісно, що ми 
не можемо брати один одного в обійми. Однак, аби по-
долати пандемію, нам треба обов’язково дотримуватися 
безпечної дистанції у півтора метра. Аби уникнути грі-
ха, нам також треба дотримуватися безпечної духовної 
дистанції. Якщо ми помічаємо, що наші думки й учинки 
далекі від любові, то дистанціюймося від них. Якщо ко-
гось обмовляють, то стримуймося і тримаймо дистанцію. 
Якщо з’являються сумніви, то дистанціюймося від них. 
Якщо спалахує суперечка, то відмовляємося від неї, творі-
мо Христовий мир.

Дезінфікування рук перед богослужінням запобігає 
тому, аби збудник хвороби не потрапляв у церковну спо-
руду. Добре, якщо ми перед богослужінням очищаємо 
своє серце від злих думок. Поступаймо саме так, відкри-
ваємо своє серце для того, що маємо почути під час бого-
служіння. Так ми можемо краще підготуватися до сприй-
няття Божого слова. 

Вони перебували...

Під час богослужіння з нагоди П’ятидесятниці Першо-
апостол вів ще мову про те, що вчення Ісуса досі не втра-
тило своєї сили й значимості. Нагірна проповідь і «Золоте 
правило» усе ще є дієвими. Саме це мав на увазі євангеліст 
Лука, коли писав, що перші християни постійно перебува-
ли в апостольській науці. Аби відбулося перезавантажен-
ня, новий старт, нам треба спершу запитати в себе: «Чи 
живу я відповідно до Євангелія? Чи дотримуюся я учення 
Нагірної проповіді? Чи дієвим є для мене «Золоте прави-
ло» Ісуса, тобто, чи ставлюся я до ближнього так, якби 

хотів, аби він ставився до мене?»
Перші християни постійно перебували в єднанні. Під 

час короновірусної кризи багато хто мав чимало часу, аби 
відновити давні контакти чи просто зателефонувати бра-
там і сестрам. Це прекрасний знак християнської любові 
до ближнього, яку й після кризи треба проявляти. Те саме 
стосується допомоги, з ініціативою якої виступили в ба-
гатьох громадах як молоді, так і старші брати й сестри.

Святкування Святого Причастя було деякий час немож-
ливим, але сьогодні в багатьох громадах воно відновило-
ся. Цінність Святого Причастя є непомірно великою. Чи 
усвідомлюємо ми, що Святе Причастя – це таїнство, яке 
Ісус запровадив для нашого спасіння? Тепер ми більш сві-
домо можемо приступати до святкування Святого При-
частя. Адже під час святкуванням Святого Причастя ми 
сповідуємо, що Ісус Христос помер і воскрес, і що ми ста-
новимо частину Христової Церкви. 

У кінці цитати з Діянь Апостолів євангеліст Лука на-
голошує, що перші християни перебували постійно в 
молитві. Під час обмежувального періоду в нас було чи-
мало часу, аби перебувати в молитвах. Ми мали змогу ще 
інтенсивніше молитися і розмірковувати над змістом мо-
литви У нас було також особливо багато часу для моління 
за ближнього. Під час відеобогослужінь ми збагнули, що 
виголошення молитви «Отче наш» наодинці не дається 
так просто, як у лоні громади. Це спонукало багатьох з нас 
ще глибше розмірковувати над словами  молитви «Отче 
наш», якою учив нас молитися Божий Син. Нехай таке 
інтенсивне молитовне життя продовжиться і після завер-
шення короновірусної кризи, коли в нас буде менше часу. 
Перезавантаження означає відводити ще більше часу для 
молитви, значного елементу нашої віри. 

Ніщо не буде, як раніше ...

Якщо ми прийняли рішення на користь перезаванта-
ження, то як ми, так і наш ближній має докорінно змі-
нюватися своє життя; воно має ставати істотно кращим 
і бути таким, як мовиться в одній з пісень нашої хорової 
теки: «Ніщо не буде, як раніше, і не зостається, як зараз, 
якщо людина є з Ісусом й життя своє Йому віддасть. І світ 
засяє новим світлом і небеса прийдуть до нас, бо Сам Го-
сподь нам обіцяє: «Я тут, з тобою повсякчас! Життя тобі Я 
обіцяю і милістю тебе вкриваю. Я тут, з тобою! Я не міня-
юсь і буду завжди Я таким!» 

Як ви вважаєте, чи варто заради цього докладати зусиль, 
аби здійснити перезавантаження і змінюватися на краще?  
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Україна

БОГОСЛУЖІННЯ  АПОСТОЛА  БУДНИКА  ПІСЛЯ 
КОРОНОВІРУСНОГО  КАРАНТИНУ  В  ОКРУГАХ  УКРАЇНИ
АПОСТОЛ БУДНИК В ОКРУЗІ «УКРАЇНА-ЗАХІД»

Свої перші богослужіння після карантинної перерви Апостол Буд-
ник проводив у громадах округу «Україна-Захід». У четвер, 4 червня 
2020 року, він проводив богослужіння у Нововолинську, в основу 
якого поклав біблійну цитату з Послання до Римлян 8, 15: «Бо ви 
не прийняли дух рабства, щоб знову підлягати боязні, але прийня-
ли Дух усиновлення, яким кличемо: «Авва! - Отче!»» Своїм візитом 
Апостол викликав неперевершену радість у братів і сестер та служи-
телів церкви; адже з середини березня 2020 року через короновірус-
ний карантин виключно усі дивилися відеобогослужіння через Ін-
тернет-канал «Youtube». Тепер усі раділи довгоочікуваній зустрічі 
з Апостолом, а також можливості бути в церкві, приймати Святе 
Причастя і наживо – нехай і на безпечній відстані й у масках – спіл-
куватися один з одним.
У неділю, 7 червня 2020 року, Апостол проводив святкове бого-
служіння з нагоди П’ятидесятниці у своїй рідній громаді Львова. В 
основу цього богослужіння він поклав біблійну цитату з 2-го По-
слання до Корінтян 3, 17: «Господь же - Дух, а де Господній Дух, там 
воля».  У своїй проповіді Апостол підкреслив важливість зішестя 

Святого Духа та Його діяння у Церкві. Він поглибив думки, якими наш Першоапостол служив під час богослужін-
ня на П᾽ятидесятницю. Воно через Інтернет-канал «Youtube» 
транслювалося на ввесь світ. Важко передати словами радість зу-
стрічі братів і сестер з Апостолом і настоятелем, а також радість 
від спілкування один з одним.  
У неділю, 12 липня 2020 року, Апостол завітав в одну з централь-
них громад округу «Україна-Захід», у громаду міста Тернополя. 
Його супроводжував настоятель округу, окружний старійшина 
Бих. В основу проповіді Апостол поклав біблійну цитату з 2-го 
Послання до Тимофія 4, 18: «Господь звільнить мене від усякого 
лихого вчинку і спасе мене для Свого Небесного Царства. Йому 
слава на віки вічні! Амінь». У своїй проповіді Апостол зупинив-
ся на тому, що тільки завдяки унікальній, вічно сущій жертві Ісу-
са Христа ми звільняємося від рабства гріха й зазнаємо духовну 
свободу Божих дітей, яка остаточно проявиться у День Другого 
Пришестя Ісуса Христа. Для цього усім нам треба укріпляти свою 
віру Божим словом, виявляти істинну любов до Бога й ближнього, 
а також палко очікувати й гідно готуватися до цієї славної події. 
Попри тривалий карантин Волянська Надія, наша гостя  з Бере-
жан, громади, яка тільки формується, виявила бажання отримати з рук Апостола печать Святого Духа й стати Божим 
дитям. Хоча спілкування братів і сестер з Апостолом й один одним відбувалося з дотриманням санепідеміологічних 
норм, на безпечній відстані й у масці, все ж принесло присутнім неабияку радість. 

АПОСТОЛ БУДНИК В ОКРУЗІ «УКРАЇНА-СХІД»
Після близько тримісячної перерви на карантин майже у всіх грома-
дах округу «Україна-Схід» відновилися богослужіння. Незважаючи на 
деякі обмеження, пов’язані з карантином, брати і сестри з неабиякою 
радістю на душі приходять на богослужіння. 
У липні 2020 року Апостол Будник відвідав деякі громади цього округу; 
його супроводжував настоятель округу окружний старійшина Таран.
З 17 по 19 липня 2020 року Апостол провів богослужіння у громадах 
Кіровоградської області, зокрема: у Кропивницькому, Олександрій-
ському та Олександрії. На богослужіння прийшли майже всі брати й 
сестри, які активно відвідують богослужіння. У Кропивницькому Апо-
стол провів на заслужений відпочинок священника Валерія Кошкіна, 
який з 2003 активно служив у церкві: спочатку в сані диякона, а з 2006 
року - у сані священника. Останнім часом, незважаючи на поганий 
стан здоров’я, священник продовжував виконувати доручення по сану 
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і проводив богослужіння не тільки в громаді Кропивни-
цького, а й у сусідніх громадах. Апостол і парафіяни гро-
мади сердечно дякували священникові Кошкіну за його 
самовіддане служіння і духовну опіку над громадою.
З 24 по 24 липня 2020 року Апостол проводив також бо-
гослужіння у громадах Одеської області, зокрема: у Голь-
мі, Одесі та Доброолександрівці. В Одесі Апостол здійс-
нив Запечатання Святим Духом семимісячного Давида 
Акулича - сина диякона громади. Після богослужіння 
парафіяни (дотримуючись правил безпеки) радісно віта-
ли батьків і сердечно спілкувалися з Апостолом.

АПОСТОЛ БУДНІК В ОКРУЗІ «УКРАЇНА-ЦЕНТР»
8 і 9 серпня 2020 року відбулася довгоочікувана й важ-
лива подія для всіх членів громад Кременчука і Черкаси, 
розташованих в окрузі «Україна Центр» – богослужіння 
з Апостолом Будником. Після тривалої перерви, пов'я-
заної з карантином, довгоочікувана зустріч з Апосто-
лом виявилася вельми радісною. Парафіяни церкви за 
час карантину неабияк скучили по живому спілкуван-
ню з братами й сестрами по вірі, а також зі своїми ду-
ховними наставниками.
Апостола супроводжував настоятель округу «Украї-
на-Центр» окружний старійшина Пальм. Своє перше 
богослужіння Апостол проводив в громаді Кременчу-
ка. В його основу він поклав біблійну цитату з Ісаї 55, 
1: «Ой, всі ви спрагнені, йдіть до води, навіть і ті, в кого 
грошей нема! Ідіть, купуйте й споживайте! Ідіть, ку-
пуйте без грошей, без плати, вино та молоко!» У своїй 
проповіді Апостол зупинився на тому, що Господь за-
прошував нужденних людей підходити до Нього і вга-

мовувати спрагу. Після того, як вони тамували свою спрагу, Він звертався до них такими словами: «Ідіть і купуйте 
вино і молоко». Вино – це символ радості. А молоко – символ їжі, яка втамовує духовний голод. «Сьогодні, говорив 
Апостол, - у нас є можливість втамовувати духовний голод у Божому домі, у церкві, на богослужінні. І ми не можемо 
пасивно приймати цей Божий дар, а в подяку за нього маємо щось віддавати і виконувати діла для розвитку Божого 
справи на цій землі. Адже віра без діл мертва. Бог чекає від нас у відповідь не удавану, а істинну й щиру любов. Любов, 
яка підтверджена ділами».
Після богослужіння в Кременчуці Апостол Будник й окружний старійшина Пальм відвідали громаду Черкас. Тут 
Апостол служив біблійним висловом з Євангелія від Івана глави 14, віршів 5 - 6: «Господи, - 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». У своїй проповіді Апостол зокрема наголосив: «Наш шлях - Ісус. Це не широка, а вузька доро-
га, яка передбачає вияв любові й добра своєму ближньому. Якщо ми хочемо належати Христові й проявляти істинну 
любов до Бога, то нам, перш за все, треба ставитися з любов'ю до ближнього і творити йому добро». У ході проповіді 
Апостол продовжив цитувати 14 главу, вірші 9 - 11 від Івана: «Скільки часу Я з вами, - каже Ісус до нього, - а ти 

Мене не знаєш, Филипе? Хто Мене бачив, той бачив 
Отця. Як же ти говориш: Покажи нам Отця? Невже 
не віруєш, що Я в Отці, а Отець у Мені? Слова, які 
проказую до вас, не від Себе проказую. Отець, Який 
перебуває в Мені, - Він творить діла. Тож вірте Мені, 
що Я в Отці, й Отець у Мені. А коли ні, то з-за самих 
діл вірте». Окрім цього, Апостол підкреслив, що Ісус 
– не просто Слово, а дає імпульс до дії. І ми Божі діти 
маємо наслідувати Його приклад.
Наприкінці богослужіння відбулося Запечатання 
Святим Духом двох душ Наталії Царенко і Мазур 
Ольги. Після богослужіння брати і сестри розхо-
дилися по домівках, сповнені новими духовними 
силами. І хоча спілкування відбувалося в масках і з 
дотриманням безпечної дистанції, та всіх прихожан 
переповнювала радість від можливості знову пере-
бувати разом у Божому домі й мати спілкування з 
Апостолом».
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??                ТЕСТИ  НА  ЗНАННЯ  БІБЛІЇ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Англійський художник і літератор Форд Медокс Браун – один з найяскравіших 
прерафаелітів. Форд з’явився на світ у 1821 році у Франції, у місті, яке розташо-
ване поблизу кордону Франції з Англією. У віці 14 років художник вступив на 
навчання в Академію живопису до одного з учнів самого Давида. Картини Бра-
уна присвячені в переважній більшості історичним подіям і релігійній тематиці. 
Розміщена тут картина Брауна зображує подію, що описана в Євангелії від Івана. 
Цією картиною Браун поставив собі за мету створити сучасний зразок релігійно-
го живопису, який відповідав би першоджерелу; однак, при цьому він врахову-
вав і нове історичне тлумачення Біблії, представлене в сучасних критичних до-
слідженнях. Після пасхальної трапези, незадовго до Своєї жертовної смерті, Ісус 
підперезав Себе рушником й умивав Своїм учням ноги, у тому числі Юді, знаючи, 
що той зрадить Його. Ісус також мовив: «Приклад дав Я вам, щоб і ви так робили, 

як оце Я вам учинив.» (Від Івана 13, 15). Цим епізодом художник намагався підкреслити людські взаємостосунки: лагідність 
Христа, Який умиває і витирає ноги Своїм учням, і ніяковість учня, який змушений змиритися з цим ритуалом і прийняти 
служіння Учителя. Це відображено на полотні напруженням ніг цього учня, а також тим,  що його ліва стопа неохоче торкається 
води. Перші відгуки про цю картину в пресі були здебільшого негативними: критики вважали, що нагота Христа не відповідає 
Божественному сюжету. Розчарований тим, що картину не вдавалося продати, Браун переробив її, зодягнувши Христа в арабсь-
ку сорочку, запозичену у Томаса Седдона. ЯК ЗВАТИ АПОСТОЛА, ЯКИЙ НАЙБІЛЬШЕ ПРОТИВИВСЯ ТОМУ, АБИ ІСУС 
УМИВ ЙОМУ НОГИ І ЯКИЙ ЗОБРАЖЕНИЙ НА ЦІЙ КАРТИНІ? (Відповідь див. на стор. 2) 

1. Де у Біблії знаходяться слова Ісуса: «Не можете служити Бо-
гові й мамоні»
А у Архієрейській молитві
Б  у Нагірній проповіді
В  у проповіді Ісуса в Назареті
Г  у Старому Заповіті

2. Як в ісламі пишеться слово Ной?
А Ное
Б Ноах
В Ноель
Г Нух

3. Яку обітовану землю завоювали ізраїльтяни на чолі з Ісусом 
Навином?
А  Пунт
Б  Офір 
В  Ханаан  
Г  Сирію  

4. Хто написав мелодію пісні «Благом є все, що Бог дає» (№ 114 
у російськомовному пісеннику)
А  Крістіан Лахузен
Б  Макс Регер
В  Герхард Мілевські  
Г  Северус Касторіус

5. Як називали священника в римській релігії?
A сацердос
Б левіт
В пресвітер
Г кохен 

6. Кого Ісус протиставляє митарю, який кається?
А  священника
Б  фарисея
В  римлянина
Г  самарянина

7. Як звали арамейського воєначальника?
А Урія
Б  Нааман
В Іоав
Г Авнер

8. Хто кого відвідав у відомому біблійному епізоді зустрічі двох 
жінок-родичок?
А  Марія Марту
Б  Марія Лідію
В  Єлизавета Марію
Г  Марія Єлизавету 

9. Кого вважали предтечею Ісуса?
А Євангеліста Івана
Б  Апостола Петра
В  Івана Хрестителя
Г  Апостола Павла

10. Як звали бабусю царя Давида? 
А Міріам
Б Рут
В Сара
Г Єва  
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