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Дорогі брати і сестри,

«Вірний Бог, що вас покликав до спільности зі 
Своїм Сином Ісусом Христом, Господом нашим» 
(1-е Корінтян 1, 9). Читаючи цю біблійну цитату, я 
мимоволі думаю про вас. Усі ми живемо своїм жит-
тям. У нашому житті відбуваються злети й падін-
ня, інколи воно сповнене страхом, а потім зно-
ву – радістю. Утішними є для нас слова: «Вірний 
Бог!» Він робить, що каже. Ми, люди, можливо, не 
завжди відчуваємо це, бо знаємо лише про незнач-
ну частину передбаченого для нас Богом плану.
Бог покликав нас до спільності та єднання з Його 
Сином Ісусом Христом. Саме Бог кличе й обирає 
нас, а не – навпаки. Він знає кожного з нас краще, 
ніж ми самі себе. Він знає достеменно кожного з 
нас. І Він наділив кожну людину свободою вибору, 
а тепер їй вирішувати: відгукуватися чи не відгуку-
ватися на Божий поклик!
Бог закликає нас до вічної спільності та єднання 
з Ісусом Христом, нашим Господом. Сам Ісус на-
голошував на цьому, коли мовив, що хоче, аби ми 
перебували там, де Він. Однак, уже тут і тепер ми 
перебуваємо в життєвому єднанні та спільності 
з Божим Сином. Ми перебуваємо разом з Ним у 
будь-яких життєвих ситуаціях:

Ми боремося у своєму житті за те, аби перебува-
ти у єднанні й спільності з Богом. 
Ми підтримуємо доручення Ісуса, звіщаємо 
Євангеліє й робимо добро.
Ми ніколи не забуваємо про виконання цієї місії, 
вона – це найвищий пріоритет у нашому житті.

Бог закликає нас також до спільності віруючих – до 
єднання у церкві:

Давайте будемо єднатися один з одним і спільно 
діяти: будемо разом молитися, разом святкувати 
і разом працювати. 

Давайте будемо 
укріплювати свою 
єдність і боротися з розбратом: уникаймо чуток, 
не згадуймо про минуле й говорімо тільки про 
хороше, а не про погане.
Служімо один одному і не ділімося на «клієнтів» 
і «постачальників»: нехай кожен з нас робить 
посильний внесок до такої доброзичливої спіль-
ності.

І, нарешті, Бог закликає нас до спільності у Свято-
му Причасті:

Воно є передсмаком весілля Агнця на небесах.
Воно нагадує нам про те, що Христос ділив з 
людьми усе, також – страждання і смерть.
Воно додає нам сил боротися так, як Він боровся.
Воно зміцнює братерське єднання і спільність 
один з одним.

Адже всі ми споживаємо той самий хліб і те саме 
вино, усі ми святкуємо те саме Святе Причастя. Що 
б ми робили без цього єднання і цієї спільності?

Дякую Тобі, Господь, що Ти дав мені можливість 
бути частиною цієї спільності.

З сердечними вітаннями,

Жан-Люк Шнайдер

Вірність Бога – запорука 
спільності з Ним
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Піраміда з пісковику, розташована на ринковій 
площі міста Карлсруе, як єгипетські піраміди є 
надгробним пам᾽ятником. У 1823 році вона була 
зведена над гробницею засновника цього міста 

маркграфа Карла III Вільгельма Баден-Дурлахського. На 
будівництво нового міста, яке зверху нагадувало форму 
сонячних променів, і розкішного замку в стилі Луї XIV як 
архітектурного центру графа надихнуло видіння під час 
полювання – так, щонайменше, гласить легенда. Насправді, 
за його переїздом ховаються зовсім інші мотиви: прийшла 
в непридатність з часів війни за спадщину пфальцська ре-
зиденція, яка не відповідала його самодержавним уявлен-
ням про самого себе; невеликими й незначними були мис-
ливські угіддя, а піддані – непокірними. Цьому передувала 
ще одна серйозна причина: дружина, яку він недолюбляв, 
після завершення у 1718 році будівництва нового замку 
віддала перевагу проживанню у Дурлаху. Жителів для за-
кладеного на південь від замку міста віялоподібної форми 
Карл Вільгельм запрошував приїжджати з Європи у Гард-
твальд, заохочуючи свободою віросповідання, значними 
податковими перевагами й правовими привілеями. Разом 
з поваленням монархії у Німеччині в 1918 році завершився 
час розміщення резиденції баденської еліти в цьому замку. 
Однак, район навколо замку досі є місцем, де розташовані 
органи державної влади: сьогодні поблизу нього засідає 
Федеральний конституційний суд.  

4 НС, 11/2020

Карлсруе
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БОГОСЛУЖІННЯ У М. КАРЛСРУЕ /
НІМЕЧЧИНА

ДАТА: 28 червня 2020 року
ЦИТАТА З БІЛІЇ: Псалом 146, з  
7 і 8
ВСТУПНА ПІСНЯ: «О, Боже, йди явись!»
(№ 180 в україномовному пісеннику)
СУПРОВІД: Окружний Апостол Міхаель Еріх 
й Апостоли Герберт Бансбах,
Ганс-Юрґен Бауер, Юрґен Лой, Андреас 
Сарґант, Мартін Гейнц-Вольфґанг Шнауфер і 
Манфред Шьоненборн
ПРИМІТКА: проводи на заслужений відпочи-
нок Апостола Герберта Бансбаха й ординація 
єпископа Мартіна Райнберґера у сан Апостола

СЛОВО І ВІРА | У  ЦЕНТРІ  УВАГИ
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Сердечно улюблені брати й сестри, я вельми вдяч-
ний милостивому Богові, що маю змогу бути ра-
зом з вами на цьому богослужінні. Ми утворює-
мо незвичайну громаду. Адже брати й сестри 

зібралися як тут, так і в громадах, на які транслюється 
це богослужіння. Значна їх кількість перебуває удома й 
стежать за цим богослужінням по телевізору, комп’ютеру 
чи телефону. Якщо ми згадаємо ще про велику громаду з 
потойбічного світу, яка присутня на цьому богослужінні, 
то можемо скласти собі уявлення про те, якою в цілому 
є різноманітною й великою уся наша громада. Мимоволі 
виникають запитання: чому одні присутні безпосеред-
ньо на цьому богослужінні й святкують Святе Прича-
стя, а інші ні? Ті, які знаходяться вдома, слухають Боже 
слово й приймають Його милість, однак не долучаються 
до Святого Причастя. Хрещені душі, які перебувають у 
вічності, також святкують Святе Причастя. А душі, які 
ще не охрестилися, не приймають Святого Причастя. 

Свобода, зцілення 
й утіха

Отже, під час цього богослужіння не всі отримують те 
саме. Чому так? На це питання я не можу відповісти. І 
все ж приймімо рішення споживати й насолоджувати-
ся тим, що милостивий Господь дарує нам сьогодні. Хто 
слухає Боже слово, нехай сповна насолодиться ним. Хто 
приймає Господню милість, нехай також сповна насоло-
диться нею. Хто святкує Святе Причастя, нехай сповна 
насититься  і насолодиться ним. Прийдімо смиренно, з 
довір’ям та вірою до Бога та приймімо те, що Він про-
понує кожному з нас. Хто так зробить, той насититься 
сповна. І його душа не зазнає жодної нестачі.  

Сьогодні ми знаходимося на богослужінні, що готує 
нас до богослужіння для померлих. Саме тому ми 
взяли нашу біблійну цитату, якою псалмоспівець – з 

точки зору сучасності – описує спасенні діяння Бога через 
Ісуса Христа. Подібні слова про «визволення в’язнів» ми 
знаходимо ще у пророка Ісаї, цими словами Господь Ісус 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Господь визволяє в’язнів, Господь відкриває сліпим очі, 
Господь випростовує похилих, Господь праведників лю-
бить».

Цитата з Біблії: Псалом 146, 7–8
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також пояснював суть Свого доручення. «Господь визво-
ляє в’язнів». Коли ми ведемо мову про в’язнів, то думаємо 
про людей, які скоїли зло і несуть за це покарання, які си-
дять у в’язниці. Якщо вести мову про потойбічний світ, то 
також можна подумати, що там душі перебувають у в’яз-
ниці, бо вели себе неправильно на землі. Дехто, ймовірно, 
уявляє собі, що у вічності милостивий Бог наводить лад і 
запроторює негідників у в’язницю: брехунів до брехунів, 
перелюбників до перелюбників, убивць до вбивць. 

Однак, це не відповідає смислу Біблії. Якщо в цьо-
му Псалмі – і взагалі в Старому Заповіті – мова йде про 
в’язнів, то це не означає, що вони понесли покарання за 
скоєне зло. Мова тут іде про полонених в’язнів, тобто 
про людей, яких взяли під час війни у полон і які змушені 
жити у чужій країні, відбувати заслання. Якщо ти знаєш 
про це, то розумієш, чому псалмоспівець вдався саме до 
цієї образності. З часу гріхопадіння над людиною влада-
рює гріх. Тому вона не є вільною, а ув’язненою; і як би вона 
не намагалася, вона все ж не може жити без гріха. Бог ба-
жає визволити її з цього «ув’язнення» через Ісуса Христа, 
як у цьому, так і в потойбічному світі. Адже у Посланні 
Апостола Петра мовиться про те, що «мертвим пропові-
дувано благовість», аби вони зазнали звільнення (пор. 1-е 
Петра 4, 6).

Отже, істинна суть полягає у тому, аби визволити лю-
дину через Ісуса Христа від панування гріха. Божий Син 
прийшов на цю землю і переміг гріх. Він був сильнішим за 
зло, тому здолав його. І Він, таким чином, отримав владу 
визволити людей з неволі, з в’язниці. Утім, Господь Ісус не 
просто прийшов і сказав: «Тепер ви усі вільні!». Ні! У Ньо-
го індивідуальний підхід до кожної людини зокрема як у 
цьому, так і в потойбічному світі. Ісус не виконує масову 
працю, а виявляє індивідуальний підхід до кожної людини 
зокрема. Він бажає визволити всіх людей і притягнути до 
Себе.

Як саме Він виконує цю працю? Звісно, 
не без згоди й допомоги людини – як у цьо-
му, так і в потойбічному світі. Поясню це на 
прикладі біблійної історії з Апостолом 
Петром, який потрапив у в᾽язницю. На 
нього наклали ланцюги й строго трима-
ли під охороною. У нього не було жодної 
можливості спастися втечею. І ось з’я-
вився йому Ангел – посланий Богом – і 

мовив: «Вставай чимскорше! <…> Підпережися і надінь 
свої сандалі <…> Накинь на себе плащ і йди за мною» 
(Діяння 12, 7–8). Я не знаю, як би я поступив у цій ситу-
ації, а Апостол Петро поступив правильно! Він повірив 
Ангелові, устав й одягнувся, ланцюги впали додолу, двері 
відчинилися й Петро вийшов на волю. Бог визволив його: 
звільнив його від оков, відчинив двері й засліпив очі охо-
ронцям. Однак, для цього Апостолу Петру треба було 
повірити, одягнутися й піти вслід за Ангелом. 

Ось як Ісус Христос визволяє людину від владарюван-
ня гріха, але для цього вона має виявляти віру, прийняти 
таїнства й іти услід за Ним. Тільки так Ісус може приве-
сти її у Своє Царство. Усі ми знаходимося на цьому шляху. 
Процес визволення відбувається досі. Ми збудемо оста-
точно визволенні, коли зазнаємо звільнення й житимемо 
вічно у єднанні з Богом.  

Зупинюся на ще одному метафоричному образі Єван-
гелія: «Господь відкриває сліпим очі». «Відкрити 
сліпим очі» – це образ відкуплення. Господь Ісус Сво-

го часу докоряв Своїм учням, що є сліпими. Він розповідав 
їм про духовні речі, які вони не розуміли, тому й мовив: 
«Невже ж іще не збагнули, не второпали? <…> Маючи 
очі – не бачите <…>?» Сліпоту, якою тоді були вражені 
учні, і сьогодні знаходимо у християн. Не всі правильно 
розуміють доручення Ісуса Христа. Не всі правильно ро-
зуміють милостивого Бога. Багато людей думають, якщо 
вони вірять в Ісуса Христа, моляться до Бога, приходять 
у церкву й належно виконують Божу волю, то милости-
вий Бог допоможе їм у нужді, обереже й захистить їх. А 
якщо з ними трапиться горе, – нещасний випадок, смерть 
чи несправедливість – то сприймають це за неабияке по-
трясіння і запитують: «Чому так?» Адже вони все роби-
ли правильно. Саме так проявляється духовна сліпота. 
Бо істинна суть полягає не в тому, що той, хто вірить в 
Ісуса Христа, не зазнаватиме утисків і житиме безтурбот-
ним життям. Божий план полягає у тому, аби визволити 
тебе від гріха. Бог попри горе, утиски й проблеми бажає 
привести тебе в Своє Царство. Ось у чому полягає суть 
діяння Ісуса Христа. Усе інше є також прекрасним і важ-
ливим – та все ж: істинне доручення Ісуса полягає у тому, 
аби звільнити людину від панування гріха. 

Святий Дух зціляє сліпоту та знову й знову нагадує 
нам: «Пам’ятай про Божий план спасіння! Бог виз-
волить і приведе тебе у Своє Царство».
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Господь вів мову про ще одну форму духовної сліпо-
ти. Він відкрито мовив: «Чого ти дивишся на скалку 
в оці брата твого? Колоди ж у власнім оці ти не до-

бачаєш?» (Від Матвія 7, 3). Отже, духовна сліпота прояв-
ляється тоді, коли ми не бачимо самих себе. Цю думку ми 
знову й знову знаходимо в Біблії, також – в Одкровенні, де 
Господь звертався до церкви в Лаодікеї: «Бо кажеш: «Бага-
тий я, і розбагатів, і ні в чому потреби не маю», а не знаєш, 
що ти – злощасний і мізерний, і бідний, і сліпий, і голий» 
(Одкровення 3, 17). Про це Господь мовив не людям, що 
прив’язані до світу, а до Своєї церкви! Це змушує мене 
роздумувати. Виникає питання, звідки береться духовна 
сліпота? Вона походить від неправильного орієнтиру. Свя-
тий Дух мовить нам: «Поглянь на Ісуса Христа; рівняйся 
на Нього, а не на людей! Дивися на Ісуса Христа!» Якщо 
ми будемо орієнтуватися й рівнятися на Ісуса Христа, то 
нехтуватимемо скалкою в оці ближнього й побачимо ко-
лоду у власному оці; ми також побачимо, що орієнтуємося 
далеко не на те, що треба, і що нам треба ще багато пра-
цювати над собою. Милостивий Бог не бажає пригнітити 
нас. Він хоче відкрити нам очі й мовить: «Ти поставив собі 
за мету бути подібним до образу Ісуса Христа. Поглянь на 
Нього, Яким Він є, як Він поступає, як Він діє і думає. Він 
– взірець, на якого тобі треба орієнтуватися та рівнятися!» 
Дозвольте мені навести ще одну останню форму духовної 
сліпоти. Чимало людей є сліпими, бо не бачать страждань 

і нужди ближнього. Так, очевидно, було завжди, але сьо-
годні, гадаю, це помітно особливо виразно. Кожен думає 
тільки про себе й взагалі не думає про наслідки своєї по-
ведінки для ближнього – у подружжі, у сім’ї, у суспільстві. 
Отже, сьогодні однозначно панує духовна сліпота. Люди 
не помічають потреб свого ближнього. А коли чують про 
людські страждання, то стороняться їх. Неначе вони є за-
разними. 

Святий Дух і в цьому відношенні бажає зцілити нас, 
зробити зрячими. При цьому, Він не докоряє і не 
читає нам моралі, що маємо бути більш уважними 

один до одного. Святий дух зціляє нас від духовної сліпоти 
і спонукає працювати над тим, аби любов Бога, яка влита в 
наші серця, дедалі більше зростала. «Будеш любити ближ-
нього твого, як себе самого» (Левіти 19, 16; Від Марка 12, 
31). «Все, отже, що бажали б ви, щоб люди вам чинили, те 
ви чиніть їм» (Від Матвія 7, 12). Я вважаю: прекрасно, що 
Святий Дух діє саме так. Він міг би діяти інакше й мовити: 
«Тебе не цікавить страждання твого ближнього? Тому тобі 
доведеться самому страждати й відчути їхні страждання 
на собі». Ні! Любов Бога влита у наше серце Святим Ду-
хом, Який сприяє зростанню любові. Чим більшою є наша 
любов, тим більше ми любимо свого ближнього, як самого 
себе; і тим більше ставимося до ближнього так, як би ти 
хотіли, аби він ставився до нас.

               Святий Дух мовить нам: «Поглянь на Ісуса Христа; 

                 рівняйся на Нього, а не на людей! Дивися на Ісуса Христа!»
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а як таке, що хтось любить і турбується про тебе. Турбуй-
мося про те, аби люди, у яких розбите серце, не відходили 
від громади тільки тому, що в час пандемії не мали змогу 
відвідувати богослужіння. «Господь випростовує похи-
лих». Він робить це через нас. 

Далі тут мовиться: «Господь праведників любить». 
А інших ні? Авжеж, Він любить усіх людей! Аби 
сповна насолодитися любов’ю Бога, нам треба 

вірити в Ісуса Христа. Завдяки вірі ми стаємо праведни-
ми, тобто підтримуємо правильні стосунки з Ісусом Хри-
стом. Дорогі брати й сестри, турбуймося про те, аби ми 
з Божої любові насолоджувалися дарами Його милості й 
перебували в заступницьких молитвах за наших братів 
і наших сестер, а також за багатьох душ в потойбічному 
світі, аби й вони мали змогу насолодитися цією любов’ю. 

Після співслужіння Окружного Апостола Першоапостол 
продовжив: Дорогі брати й сестри, Ісус Христос сьогодні 
також пропонує усім – присутнім тут чи вдома, у грома-
дах, на які транслюється це богослужіння, чи закордоном, 
чи у вічності – Свою милість. Кожен з них так само, як і ми 
отримує відпущення гріхів. Однак, кожен з нас визначає 

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ
МІХАЕЛЬ ЕРІХ: 

Окружний Апостол Еріх 
(Південна Німеччина) сказав 
у своєму співслужінні таке: 
завдання нашого життя полягає 
у  тому, аби слідувати за Ісусом 

Христом, орієнтуватися й рівнятися на Нього, і пра-
цювати над зростанням Його сутності у своїй душі. 
Однак, ми знову й знову не пораємося з цим завдан-
ням. Та Бог усе ж дарує нам свободу, аби ми могли 
вільно слідувати за Ісусом Христом. «Зв’язок з Ісусом 
– запорука істинної свободи», – сказав Окружний 
Апостол. Окрім цього, він зупинився на занепокоєнні 
Першоапостола відносно того, що через пандемію 
коронавірусу деякі люди віддаляються від церкви й 
від спілкування Божих дітей. Де є любов, там завжди 
є прагнення спілкуватися та єднатися. Тому орієнтуй-
мося на любов до братів і сестер і прагнімо, якщо це 
можливо, єднання під час богослужіння.

Далі у нашій біблійній цитаті мовиться: «Господь 
випростовує похилих». Я повертаюся до потой-
бічного світу: як серед живих, так і там є чимало 

душ, які є «похилими», тобто пригніченими. Святий Дух 
дарує їм також утіху, надію і впевненість, мовлячи: «Бог не 
покинув тебе напризволяще, не здавайся! Ніколи не піз-
но отримати спасіння й відкуплення в Ісусі Христі. Бог не 
проклинає людину». Бог піднімає пригнічені душі також 
через Свою Церкву. У ній діє не тільки Святий Дух, Ісус 
Христос й Отець. Ісус Христос піднімає «похилі» й приг-
нічені душі також через нас, членів Його Тіла. Він очікує 
від нас, аби ми піднімали пригнічені душі та утішали й 
підбадьорювали один одного. Ось у чому полягає наше 
завдання. Живих ми можемо «підняти», тобто підбадьо-
рити словом, ділом і молитвою. А пригніченим душам у 
потойбічному світі ми не можемо давати свідчення сло-
вом чи утішати, як тут, на землі. Але ми можемо молитися 
за них. Продовжуймо виконувати цю працю. Піднімаймо 
душі, які є пригніченими. «Господь випростовує похилих». 
В іншому місці мовиться: «<…> тих, у кого розбите серце 
<…>».

Я дещо занепокоєний – як і, очевидно, Апостоли – що 
деякі люди через пандемію втратили зв’язок з громадою. 
Коли люди відходять від громади, то в наших краях побу-
тує думка, що ми надто нав’язуємося їм, коли цікавимося 
про них. Ми думаємо: вони вважають, що їх контролюють 
і змушують приходити на богослужіння. Звісно, буває, 
що інші скаржаться: «Я нікому непотрібний чи непотріб-
на! Жодна людина не цікавиться мною!» А брати у сані 
й члени громади відповідають: «Вони повністю зникли з 
поля нашого зору. Про них ми взагалі нічого не чуємо». 
Хто з них має рацію? Я не знаю, однак бажаю спонукати 
усіх нас до роздумів: дорогі брати й сестри, якщо виявляти 
істинну любов, то не будемо довго розмірковувати, а од-
разу приступимо до діла. Брати й сестри, піклуймося про 
спасіння своєї душі. Навіть якщо розум чи власна гординя 
підказують нам: «Мною не цікавиться ніхто!», то пам’я-
таймо все ж про власну душу! Вона потребує Божого сло-
ва, спілкування, Святого Причастя і благословення Бога. 
Турбуйся про благо своєї душі. Якщо ти любиш громаду, 
то відчуватимеш потребу в спілкуванні та єднанні. Не ду-
май, що інший має цікавитися тобою. Прояви самостійно 
ініціативу й поцікався кимось з громади – не обов’язково 
настоятель має це робити – і запитай, як у нього чи у неї 
йдуть справи. І, навпаки, що стосується братів у сані й па-
рафіян: не звертаймо увагу на думку про те, що цікавля-
чись справами іншої людини, ми, можливо, нав’язуємося 
їй. Якщо палає вогонь любові, то він спонукає подзвонити 
братові чи сестрі й поцікавитися, як ідуть у них справи. 
Це не обов’язково сприйматиметься як щось нав’язливе, 
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Христос звільняє від гріхів людей, які вірять у Нього й 
слідують за Ним. Святий Дух учить нас розпізнавати спа-
сенні діяння Бога, страждання ближнього й свої власні не-
доліки. Ми покликані втішати пригнічені душі. 

Христос звільняє людей від гріха, але людина повинна 
вірити, приймати таїнства і слідувати за Ним.

– запитала вона, – ах, ти маєш на увазі ці гарні картинки. 
Звісно, я усіх їх зберігаю у цій коробці». Вона не знала, що 
це були гроші, тому не використовувала їх, а зберігала як 
прекрасні дарунки від свого сина. Я багато років працю-
вав разом з Окружним Апостолом Рене Гіґелін, який не 
раз повторював: «Багато Причастя, а мало ефекту!» Тепер 
я розумію, що він мав на увазі. Я говорю не про когось 
іншого, а про себе самого: «Багато Причастя, а мало ефек-
ту!» Повторюся: мова йде не про те, аби скаржитися чи 
докоряти комусь. А – виключно про пізнання самого себе. 
Якщо ми істинно й рішуче сповнені волею ставати в май-
бутньому кращими, то Бог мовить нам: «Ти впораєшся з 
цим!» Але для цього ми маємо вирішити бути кращими й 
рухатися уперед. Якщо в нас буде такий твердий намір, то 
ми завдяки Святому Причастю отримаємо необхідну силу. 
Отже, усе залежить не від Бога; і не від обставин життя, а 
від нас самих.  

міру Господньої милості до себе. Вона залежить від того, 
чи щирим є твоє покаяння? Чи стійким є твоє рішення до-
лати зло? Чи достатньо глибокою є твоя віра? Чи стійким 
є твій зв’язок з Ісусом Христом? Чи ти бажаєш прощати 
своєму ближньому?  

Я усвідомлюю – Першоапостол Лєбер часто вів про це 
мову й за це я йому дуже вдячний, – що не можна вима-
гати від людини, аби вона в мить ока простила. Існують, 
очевидно, обставини, за яких важко прощати. Господь 
ставиться милостиво до людей, які проявляють волю до 
прощення. Однак, у них має бути ця воля: «Я хочу прости-
ти!» Якщо такої волі немає, то Господня милість не буде 
досконалою.  

Тут і в громадах, на які транслюється це богослужін-
ня, ми можемо святкувати Святе Причастя. Під час 
дискусій, що відбувалися в минулі місяці, я не раз 

підкреслював, що Святе Причастя – це не просто ритуал, 
який ми здійснюємо, аби спільно згадувати про жертву 
Ісуса Христа й спільно виражати з цього приводу наші 
радість і вдячність. Святе Причастя є чимось більшим. Че-
рез освячену гостію ми споживаємо Тіло й Кров Христа й 
сповнюємося особливою силою, сутністю й життям Ісуса 
Христа. Та чи застосовуємо їх? Коли я був ще малим, то 
в церкві не раз розповідали таку історію: Один молодий 
чоловік жив бідно й подався на роботу в далекі краї. Са-
мотній матері він невдовзі почав надсилати гроші. Згодом 
він повернувся додому, аби відвідати свою маму, і на влас-
ний подив побачив, що вона все ще бідувала. Він запитав 
у неї, чи отримувала вона гроші, які він надсилав? «Гроші? 
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Багато християн, у тому числі я, не раз у житті за-
питували у себе: «Чому Бог допускає мені чимало 
страждань? Чому Він спокійно спостерігає, коли 
Його діти терплять велику нужду?» Однак, це 

лише один емоційний аспект в перипетіях життя Божих 
дітей, до якого також входять радість, біль, щастя, смуток, 
добрі й нелегкі часи. 

Нещодавно один диякон розповів мені про питання, 
яке поставила йому одна сестра по вірі під час обговорен-
ня тексту Євангелія від Івана 17, 9-18: «Чимало Апостолів 
зазнали переслідування і були страчені. Навіть Апостолу 
Івану, який помер природною смертю, довелося багато 
страждати. Чому Ісус просто не звільнив їх від цих страж-
дань, адже перед тим Він молився за них?» 

Мене це зацікавило і я запитав у диякона, яку він дав 
відповідь: «Я сказав сестрі, що Бог любить нас. Чому нам 
доводиться страждати, я не знаю, та знаю, що Він допу-
скає подібні ситуації. І хоча Він має владу змінити си-
туацію на краще, Він усе ж допускає страждання. Бог – 
Усезнаючий, тому Він знає про все. Навіть наш Господь 
й Учитель зазнав переслідування, страждав і помер на 
хресті. Тому Він співчуває нам, Своїм послідовникам. Він 
знав також про виклики, які стояли перед Апостолами, 
тому особливо молився за них. Саме тому Він послав нам 
Святого Духа, Який утішає і підтримує нас».

Будь-яка Божа дитина рано чи пізно має пройти випро-
бовування віри. Про це вів мову також Окружний Апо-
стол Міхаель Еріх під час проповіді в Аккрі (Гана): «У важ-
кий час ми завдяки вірі ще більше наближаємося до Бога, 
наші молитви стають глибшими, ми вчимося і зростаємо 
у вірі. Бог турбується про наші душі й чує наші молитви. 
Його любов, однак, проявляється насамперед у тому, аби 
дарувати нам спасіння».

Отже, у випробуваннях і стражданнях рішуче слідуймо 
за Господом і зберігаймо Йому вірність. Як благородні ме-
тали очищаються під впливом високої температури, так і 
ми у важкий час ростемо й стаємо зрілими у відносинах 
з Богом. У нелегкий час ми, звісно, сміємо прийти до Не-
бесного Отця і як Ісус Христос в момент Свого випробу-
вання молитися: «Отче Мій, якщо можливо, нехай мине 
ця чаша Мене. Однак не як Я бажаю, лише – як Ти.» (Від 
Матвія 26, 39).

Самуель Оппонґ-Бренья

Й у стражданнях зберігати вірність 
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АПОСТОЛ САМУЕЛЬ 
ОППОНҐ- БРЕНЬЯ

Апостол Оппонґ-Бренья з дітьми

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 09.07.1961 г
ПРОФЕСІЯ: податковий консультант
АПОСТОЛ з 22.09.1996 р
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Гана (апостольські регіони Бол-
гатанга, Кейп-Кост, Дунква, Кононго, Кумасі, Такораді, 
Техіман, Сунйані і Віавсо)

СЛОВО Й ВІРА | АПОСТОЛИ  ПИШУТЬ
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Який хлопчисько не хотів у дитин-
стві стати машиністом паровоза, 
управляти цим колосом зі сталі й 
вогню. Або, можливо, стати капіта-

ном лайнера, цього гіганта, що борознить 
моря. Або кермувати своїми руками спор-
тивним автомобілем потужністю в неймовір-
но велику кількість кінських сил. Тобто мати 
владу над чимось вагомим, швидким, небез-
печним; владу над технікою та екіпажем чи 
над пасажирами. Як в казках і сагах, де треба 
перемагати драконів і злих духів.

Хто вважає, що влада – це чоловіча справа, 
то нехай пильно приглянеться до гри дівча-
ток з ляльками. Чи не притаманне їм нехай 
приховане, та все ж владне мислення? Ляльки 
отримують чіткі накази, які виконують безза-
стережно. 

Влада – це те, з чим нам доводиться мати 
справу ще у ранньому дитинстві. Деякі діти 
дуже рано опановують мистецтво здобування 
влади над батьками і для цього, приміром, ки-
даються в супермаркеті на підлогу та несамо-
вито вередують. Переважна більшість батьків 
довго не витримують цього й одразу поступа-
ються, а їхні діти отримують бажане морозиво 
чи шоколад. 

Чимало людей вельми прагнуть влади і ба-
чать сенс свого життя тільки в тому, аби дик-
тувати свою волю якомога більшій кількості 
людей. Хитрий змій у раю також ефективно 
скористався своєю владою. Він приписав Бо-
гові, начебто Він шляхом обману здобув владу 
над людьми: «Ні, напевно не помрете! Бо знає 
Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються 
у вас очі, і ви станете, як Бог, що знає добро й 
зло». Перші люди не змогли протистояти цій 

спокусливій владі й стати вільними й мудрими. 
Саме такою є влада зла.

Мати владу – це добро чи зло? Як подивитися 
на це ... Ісус висловився щодо влади, якою був 
наділений, так: «Та щоб ви знали, що Син Чо-
ловічий має владу на землі гріхи відпускати”, 
- мовив розслабленому: «Кажу тобі: Встань, 
візьми твоє ліжко та й іди додому». Він мав 
владу зціляти й прощати гріхи. Ісус застосову-
вав Свою владу на благо людей. Маючи владу 
над легіонами Ангелів, Він не скористався нею, 
а приніс Себе у жертву за людей.

Ісус відчув на Собі також неабияку владу 
диявола, який спокушав Його усіма царства-
ми світу та його славою. «Оце все дам тобі …» 
За це лукавий домагався від Нього визнання 
й поклоніння. Однак, Ісус не піддався на його 
спокусливу владу й таким чином зберіг владу 
віддати Своє життя й отримати нове життя від 
Свого Отця.

Винесемо для себе ще один важливий урок: 
нерідко придбання чи використання влади од-
нією людиною виключає ще більшу владу ін-
шої людини. Тому треба завжди думати перед 
тим, як потрапити навіть на коротку мить під 
спокусу проявити владу над іншим з метою зі-
гнати свою злість чи отримати короткотривалу 
вигоду. Цей огидний момент радості володін-
ня владою відриває нас на довгий час від влади 
любові, яка перебуває як у наших руках, так і в 
нашому серці.

Господь уклав у наше серце ще одну мало-
помітну владу. Будь ласка, не втрачаймо її: 
«Котрі ж прийняли Його [Ісуса] – тим дало 
право[владу] дітьми Божими стати, які в Ім᾽я 
Його вірують …».

Питання влади
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Як на першому 
побаченні

Перший недільний ранок, коли в час пандемії 
коронавірусу відновилося богослужіння в 
церкві, був сонячним. Перед богослужінням 
брати й сестри по вірі зібралися на стоянці 

перед церквою і щодуху намагалися дотримуватися 
мінімальної відстані заради однієї тільки радості знову 
побачити один одного. 

Одна літня сестра була особливо щасливою. Вона 
вийшла зі своєї машини й світилася, немов молода жін-
ка, яка щойно закохалася. «Я така схвильована, – ска-
зала вона священнику, який припаркувався поруч, – як 
на першому побаченні».

«Я теж схвильований», – посміхаючись, відповів він 
і вони, дотримуючись безпечної дистанції, разом виру-
шили до церкви.

Я запитую у себе: чи саме так я приходжу на церковну 
службу? Чи схвильована я так само, як ця літня сестра, 
і чи я також з нетерпінням чекаю на церковну службу?

Катрін Льовен, волонтерка
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  Борги
З правової точки зору борг – це невиконане зобов’язання. Людина, яка має борги, 

зобов’язана повернути іншій людині, кредитору, грошову суму, тварину, землю 

тощо.

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

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО  | «МИ, ДІТИ»

НС, 11/2020

У писаннях Старого Заповіту юдейське 
слово «ашам» означає «бути винним». Борг 
– це зобов’язання, що виникає унаслідок 
КРАДІЖКИ (передбачено відшкодування 
подвійної вартості від украденого), ШКОДИ, 
ЗАПОДІЯНОЇ ТВАРИНАМ ЧИ МАЙНУ, ін-
шої особи, НЕВИПЛАТИ або ПРОСТУПКУ 
супроти ближнього, УТРАТИ ПОЗИЧЕНО-
ГО МАЙНА ЧИ ДАРІВ, які – найчастіше че-
рез бідність – позичають в іншої людини.

Борги необхідно відшкодовувати, поверта-
ти чи гасити. Якщо боржник не повертає бор-
гу, повертає його невчасно або не має змоги 
відшкодувати його, то до нього застосовують 
примусові заходи, тобто санкції. Позикода-
вець може узяти під заставу предмети побуту, 
одяг чи меблі боржника. Борг, таким чином, 
гасять повністю або частково зменшують його 
обсяг. ЗАСТАВА – це предмет, який боржник 
передає кредитору як гарантію виплати боргу.

Суворість кредитора чітко регламентована: 
приміром, верхній одяг боржника можна бра-
ти під заставу тільки вдень, а вночі, коли ним 
укриваються, його слід повернути. Не можна 
також брати під заставу ручний млин чи одяг, 
що належить удові.

Беручи заставу, кредитор не мав права захо-
дити в дім боржника. Він мав чекати надворі, 
поки той самотужки не винесе йому предмет, 
який заставляв. Якщо у боржника не було що 
віддавати під заставу, то йому не залишало-

ся іншого вибору, як продати себе разом зі 
своєю сім’єю у РАБСТВО КРЕДИТОРУ. Так 
він зобов’язувався відпрацювати свій борг 
перед кредитором. У час Ісуса Христа борж-
ника, який не повернув борг, в особливо важ-
ких випадках могли навіть запроторити у 
В᾽ЯЗНИЦЮ.

Закон Мойсея виступав проти лихварсь-
кого розорення боржника. У громадян влас-
ного народу не брали ВІДСОТКИ від боргу. 
Кредитор міг повністю чи частково простити 
борг, або відмовитися від його відшкодуван-
ня. Згідно з Законом Мойсея кожен сьомий 
рік був РОКОМ САББАТУ. У цей рік усіх по-
зикодавців закликали прощати борги своїм 
боржникам. Вони не мали вимагати погашен-
ня боргів, а повністю списувати їх. Однак, пе-
реважно рік Саббату використовували тільки 
для ВІДСТРОЧКИ ПЛАТЕЖУ. До того ж, 
чужинців позбавляли можливості щодо спи-
сання боргу. Приклад СПИСАННЯ БОРГІВ 
усього народу наведений у Біблії: коли юдеї 
повернулися з Вавилонського полону в Єру-
салим, то чимало людей потерпали від голо-
ду. У них не було грошей, аби придбати зер-
на, бо вони мали зобов’язання щодо сплати 
податків на відновлення міських мурів. Тому 
Неємія розпорядився простити борги убогих 
людей і повернув боржникам їхні поля, вино-
градники, оливкові сади, доми й усе майно, 
що було забране в них під заставу.
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Ясмін вривається в дитячу кімнату й гучно захлопує за собою двері. Вона неабияк 

зла на Тіну. Знову! Вони постійно сваряться, бо Тіна знову й знову шельмує під час 

гри. Дівчатка вже не раз мирилися, і Тіна кожного разу обіцяла, що в майбутньому 

гратиме чесно. Ясмін уривається терпець! Вона не бажає гратися з Тіною. Мама 

Ясмін мимоволі згадує слова, які сама не раз чула в дитинстві, коли точилася свар-

ка: «Діти Божі повинні прощати». Чи варто їй це казати Ясмін?  

Цього я тобі ніколи не прощу!

          ЯК НАВЧИТИ ДІТЕЙ ПРОЩ АТИ Ф
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ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | ДІТИ І ЦЕРКВА
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Л юдям властиво сприймати суперечку як щось 
негативне, тому вони намагаються якнай-
швидше позбутися її. Ми бажаємо собі й своїм 
дітям миролюбних відносин, а суперечки й 

чвари, як очевидно, руйнують їх. Однак, закривати очі 
на суперечку – це ще більше загострити її. Якщо не з’я-
сувати причин непорозуміння, не окреслити чітко межі 
й права конфліктуючих сторін, то суперечка буде знову й 
знову спалахувати. Вона викликає почуття гіркоти й руй-
нує дружні стосунки. Тому важливо надавати дітям мож-
ливість відкрито обговорювати конфлікт і відстоювати 
свої права. Та як саме виховати у них готовність прощати 
й водночас розвинути здатність відстоювати власні права?

Милість понад право

Виявляти комусь милість означає відмову від власних 
прав. Однак, Божа милість значно перевершує людську: 
Бог з милості довірив нам, людям, усе, ким ми є і що має-
мо. Будь-яка людина залежить від Божої милості, на яку не 
заслуговує, яку не здатна здобути чи самотужки отримати. 
Ми не сміємо претендувати на Божу милість. Отже, ми не 
тільки не здатні гарантовано здобути її, а й давати оцінку 
тому, до кого Бог проявляє Свою милість. Обіцяючи ви-
являти до нас Свою милість, Бог наділив нас дорученням: 
ставитися відповідально до людей зі свого оточення; адже 
всі ми залежимо від взаємних стосунків. Чи готові ми та-
кож виявляти Божу милість по відношенню до створено-
го Ним світу? А чи очікуємо ми Божої милості тільки для 
себе і для людей, яких вважаємо добрими? Коли Бог про-
щає людині провини, то Він таким чином не касує уста-
новлений Ним порядок. У молитві «Отче наш» ми проси-
мо в Бога, аби простив нам провини, «як і ми прощаємо». 
Отже, ми отримуємо від Нього прощення, а тому й самі 
маємо бути готовими прощати ближньому і відповідаль-
но ставитися до нього. Як навчити цьому своїх дітей?  

Милість чи несправедливість?

У ході поетапного розвитку діти переживають фазу, коли 
розглядають свої відносини з Богом як чіткий та перед-
бачуваний процес: «брати» і «давати»; у них сформована 
уява, що Бог винагороджує людей за добрі вчинки і карає 
за погані. У цей період розвитку дітям виразно притаман-
не почуття справедливості. Дитина, яка в цьому віці не 
здатна давати правильну оцінку вчинкам та наслідкам від 
них – незалежно від того, позитивні вони чи ні – розгля-
дає їх як прояв несправедливості й вдається до протесту. 

Так вони поступають як по відношенню до людей, так і 
до уявної милості чи покарання з боку Бога. Якщо дити-
на, перебуваючи на цьому етапі розвитку, вважає певну 
людину доброю, і їй здається, що Бог не винагороджує її 
за добрі справи, а навіть змушує страждати, то вона ніяк 
не погоджується з цим. Те саме відбувається, коли, як їй 
здається, Бог не карає злу людину і їй живеться добре. 
Дитина, можливо, уже здатна розуміти, що не ми оці-
нюємо: добра ця людина чи ні. Але її досвід того, що ми 
своєю власною поведінкою не можемо забезпечити собі 
Божу милість, викликає у неї на цій стадії розвитку розгу-
бленість і невпевненість.

Учитися прощати

Представники старшого покоління з допомогою повчаль-
них історій з Біблії можуть розширювати горизонти знан-
ня і досвід дитини. Для цього підходять біблійні історії, 
в яких людина спершу отримує незаслужену милість від 
Бога і згодом – і це очевидно – змінюється на краще; як, 
приміром, історія про митаря Закхея. Довідавшись про 
неї, діти знайомляться, як Бог застосовує Свою милість, 
і складають собі уявлення про те, що вона є величною. 
Дитині, подібній до Ясмін, яка знову й знову має справу 
з однаковим зразком сварки, батьки можуть допомогти, 
розкриваючи істинну причину сварки. На поміч може 
прийти, приміром, біблійна історія про Йосипа і його оди-
надцятьох братів. Коли Йосип зустрівся зі своїми братами 
у Єгипті, то не мстив їм; утім, він не був готовий до не-
гайного примирення. Замість цього, Йосип вибудовував 
рівноправні стосунки зі своїми братами, подбавши про 
те, аби вони самостійно визнали свою провину. Як тільки 
Йосип побачив, що його брати вже не зможуть завдавати 
своєму батькові страждань і готові рішуче стояти один за 
одного, то дозволив звершитися своїм планам. Опираю-
чись на цю історію, батьки можуть вести мову зі своїми 
дітьми про те, що готовність до примирення не означає 
виявляти байдужість до несправедливості. Коли людина 
байдуже ставиться до неправильної поведінки іншої лю-
дини, то не зможе побудувати з нею стійкі стосунки. Було 
б вельми згубно, якби таке «прощення» відбувалося б на 
вимогу третьої особи, приміром, якби дитина сердилася 
на щось, а її з огляду на таку реакцію ігнорували чи давали 
неправильну оцінку, кажучи, що Богу не до вподоби твоя 
поведінка. Навіть Ісус відкрито говорив про Своє обурен-
ня чи злість і почасти навіть виявляв їх. Треба підтриму-
вати прагнення дитини щодо чіткого висловлення свого 
невдоволення і встановлення меж допустимого, а також 
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відкрито вести з нею мову про те, які в неї очікування 
відносно протилежної сторони. Дитина зможе навчити-
ся прощати тільки тоді, коли побачить, що іншій людині 
важко дотримуватися встановлених меж й поступати 
справедливо. Батькам, при цьому, слід підтримати свою 
дитину в прагненні відкрито говорити про те, що вона не 
згодна з поведінкою свого суперника й усе ж бажає під-
тримувати товариські стосунки з ним. Так дитина звіль-
няє себе від образ за провину й проявляє готовність до 
примирення. Нагорода за це – здорові, дружні стосунки, в 
яких обом дозволено помилятися. Йосип, зрештою, також 
не завжди поводився зразково по відношенню до своїх 
братів; у біблійній історії про нього дитина може просте-
жити, що він не раз ображав їх. Мама Ясмін закликає свою 
доньку поміркувати над тим, чим вона, можливо, образи-
ла Тіну. Ясмін розуміє, що Тіна пробачила її поведінку, бо 
для неї дружба з Ясмін понад усе. Тепер Ясмін розуміє, 
наскільки цінною є готовність прощати. Батьки можуть 
поглиблювати таке розуміння дитини, якщо самі будуть 
виявляти готовність визнавати свої помилки, зроблені по 
відношенню до них, каятися і мінятися на краще.

Бажати людині Божу милість

Якщо людям важко пробачити своїм друзям, то тим біль-
ше важко пробачити тим, з ким вони не підтримують 
дружні стосунки і які не каються у скоєному.
Імпульсом до бесіди на цю тему є біблійна історія з Йо-
ною. Йому було доручено піти до Ніневії й звістити воро-
гам Ізраїлю про Боже покарання за їхні лихі вчинки. Коли 
він виконав своє доручення, то народ покаявся і Бог вия-
вив йому Свою милість. Йоні було ніяково перед людьми 

в Ніневії! Адже його пророцтво не збулося. На цьому ця 
історія завершується. Її мораль така: «Якщо Бог дає тобі 
доручення, то не уникай його. Він все одно знайде тебе». 
І: «Якщо каятися у поганих учинках, то Бог не каратиме за 
них». Такі висновки відповідають саме тому етапу розвит-
ку дітей, коли вони вірять, що Бог спостерігає за ними, 
безпосередньо втручається у їхнє життя, нагороджує за 
добрі вчинки й карає за злі. І все ж ця історія має продов-
ження: Йона розгнівався на Бога, Який, як йому здалося, 
не здійснив справедливого покарання жителів Ніневії. 
Бог відповів йому, що знає цих людей і співчуває їм. Божа 
милість доступна всім, бо Він любить усіх людей. Тепер 
батьки можуть завести бесіду зі своїми дітьми про те, чи є 
в них люди – діти або дорослі –, яким вони також не бажа-
ють Божої милості.

Божа милість у власному житті

Аби дитина могла добирати слова для розмови про Божу 
милість та проявляти її у своєму житті, батьки й діти мо-
жуть разом проаналізувати, які ж слова використовували 
у цьому зв’язку інші люди. У 144-му Псалмі, приміром, 
звучить похвала Богові. У ньому наводяться приклади Бо-
жої милості. Під час спільного прочитання цього Псалма 
діти можуть розмірковувати над почуттями людини, яка 
використовувала ці слова. Це спонукатиме їх до роздумів 
над своїм власним життям та над стосунками з Богом, а 
також розповідати про здобутий власний досвід. Після 
прочитання з дітьми цього Псалма батьки у спільній мо-
литві можуть використовувати її слова, величати й сла-
вити ними Бога за Його милість, яку не раз зазнавали у 
своєму житті.

Марайке Фіннерн
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Усім нам знайоме це: пронизує біль й охоплює страх, наростає паніка. Де подівся мій гаманець? Де 
ключі від машини? Де моя дитина? Усі думки обертаються тільки навколо цього одного питання. 
Де я міг це загубити? Де шукати? Деяку втрату можна просто замінити, а деяку, вочевидь, – ні! 
Священне Писання розповідає нам чимало про втрати і пов’язані з ними страхами. Зазирнемо у  
цю засновану на життєвому досвіді Книгу. 

Божественне «Бюро знахідок»

Що тільки люди не гублять і втрачають у своє-
му житті! Дитину під час короткотривалої 
зупинки на стоянці автомагістралі, утрату 
якої помічають, від’їхавши на 50 кілометрів, 

чи обручку під час замішування тіста для випічки хліба, аж 
до зубів-коронок, які проковтують під час споживання пі-
дсмаженого й приготованого на грилі хрусткого сала. Якщо 
тебе самого не спіткала гірка участь подібної утрати, то з неї 
можна просто щиро посміятися. А якщо тебе (хоч трішки) 
спіткала така участь, то розраховуй на глузування з боку 
інших людей.  

«Усім людям доводиться губити вельми дорогі речі», – 
це текст однієї з пісень, яка радить нам згодом, через бага-
то років, поблажливо посміятися з цього.

Чимало молодих дівчат і юнаків є настільки зайнятими 
корисними справами, які – з точки зору їхніх батьків – 
зовсім не є корисними, що втрачають дріб’язкове. У їхніх 
сім’ях не раз чути таке: «Мама, ти не знаєш, де мої джин-
си?» Якщо мама не знає цього, то молоді люди, буває, втра-
чають їх безповоротно. Вони не здатні знайти необхідну 
річ і позбуваються її назавжди.   

Ще у Старому Заповіті повідомляється про втрату важ-
ливих і цінних речей. Тому Господь дав Своєму люду аб-
солютно чітку настанову щодо того, як треба вести себе, 
коли до тебе прибігає чужа свійська тварина, чи коли 
вони знаходять щось цінне. Йдеться, зокрема, про знахід-
ку «вола, осла, вівці чи одягу». Для нас сьогодні вони не 
представляють великої цінності. Однак, на той час одежа 
у порівнянні з сьогоднішнім днем мала неабияку цінність 
і коштувала багато. Це проявилося під час розп’яття Ісу-
са, коли воїни кидали жереб щодо поділу Його верхнього 
одягу, тобто коли вони розігрували в лотерею його цінні 
предмети одягу. Вартість такого одягу прирівнювалася до 
місячного грошового прибутку.

Тварини в епоху Старого Заповіту становили неабияке 
багатство. Багатство Авраама, приміром, вимірювалося 
тим, що у нього була велика кількість великого рогато-
го скота. В алегоричній промові пророка Натана, з якою 
він звернувся до царя Давида, також ішлося про велику 
цінність навіть єдиного баранчика для людини, яка була 
вбогою. 

У Старому Заповіті мовиться також про те, що людина, 
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яка знаходила загублене, мала передати його законному 
власникові, якщо його знала, або – якщо не знала –, збері-
гати знайдене чи годувати й турбуватися про тварин, поки 
не знайдеться законний власник. Адже спокуса привлас-
нити знайдене була тоді такою ж великою, як і сьогодні; 
інакше Господові не треба було б давати щодо цього чіт-
ких настанов. Адже вельми спокусливо було привласнити 
собі вола чи барана для приготування святкового жаркого 
і для цього – зовсім не безкорисливо – дозволити йому 
безслідно зникнути.

Сирах – проповідник утрат

Ще драматичнішим, ніж утрата матеріального майна, 
як-от гаманця, парасольки чи сонцезахисних окулярів, – є  
втрата нематеріальних цінностей. Деяким людям під час 
тривалого очікування уривається терпець і вони згодом 
втрачають ще більше. Бо коли те, на що вони надіялися, 
усе ж справджується, то вони вже не готові прийняти його. 
Подібну ситуацію Сирах описує у Книзі Премудрості, яка 
знаходиться в апокрифах Старого Заповіту. «Горе вам, у 
яких терпець увірвався: що чинитимете, коли то Господь 
навідається?» (Сираха 2, 14). Однак, Сирах мовить також і 
про те, що благословенною є людина, яка поступає по-ін-
шому: «Щасливий, <...> хто своєї надії не втратив» (Сира-
ха 14, 2).  При цьому, він має на увазі особливо надію на 
Бога, Який надає допомогу.  

Сирах веде мову не тільки про духовні втрати, а й дає 
абсолютно практичні настанови щодо повсякденних люд-
ських утрат. Він вважає утратою одночасне виконання 

багатьох справ. Він, зокрема, підкреслював, що одночас-
не заняття багатьма справами призводить до ще більших 
утрат: «Сину, багатьма справами не клопочися: намно-
живши їх, не оминеш закиду; гонитимеш за ними - не на-
здоженеш їх, а й утікатимеш - їх не уникнеш» (Сираха 11, 
10).

Сирах застерігає людину від зміни власних переконань 
і втрати здорового глузду задля того, аби вгодити іншим 
людям, які вважають, що інакше її поступки будуть ганеб-
ними. Він рішуче виступає проти цього: «Дехто сам собі 
погубитель із-за соромливости, з-за якогось дурня сам 
себе занапащує» (Сираха 19, 22).

Древній учитель мудрості Сирах знає також про цін-
ність дружби і веде мову про те, що втратити друга – це 
непоправна згуба. Сирах називає надійний спосіб утрати-
ти друзів: «Хто тайни розголошує - втрачає довір’я, і друга 
собі він більш не знайде» (Сираха 26, 16). Так він радить 
не проявляти скупість по відношенню до друзів і вважає 
капіталом – дати гроші друзям, аніж втратити їх через 
знецінення. Під грошовим знеціненням він мав на увазі 
ржавіння монет. Адже у давні часи гроші знецінювали-
ся унаслідок ржавіння. Про це ми довідуємося також від 
застереження Ісуса, Який мовив про скарби, яких з’їдає 
іржа. Сирах дає у цьому відношенні нащадкам наступну 
пораду: «Пожертвуй грішми твоїми ради брата й друга: 
хай під каменем не іржавіють, хай не пропадають» (Си-
раха 28, 10).  

Тільки не втратити красну нитку

«Загублена вівця», яка не змогла піти зі

стадом, бо її нога застрягла

у камінні.
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Наведемо ще декілька прикладів з переліку повсякден-
них утрат перед тим, як перейти  до можливих духовних 
утрат, про які згадується у  Священному Писанні. 

Люди втрачають час. Про це також мовиться у Біблії. 
Апостол Павло не хотів гаяти часу і якнайшвидше повер-
нутися у рідний край, тому йшов навпростець, через краї-
ни Азії, аби ще до П’ятидесятниці прибути в Єрусалим.

Не один промовець і майже всі політики найбільше бо-
яться того, щоб втратити красну нитку розмови саме в той 
момент, коли на них спрямовані телевізійні камери. Один 
злий жартівник пише, що деякі речі можна втратити на-
віть тоді, коли ними по-справжньому ніколи не володів, 
як-от – людський глузд.

Не до жартів, звісно, коли людина втрачає пам’ять, чи 
то внаслідок травми, чи хвороби. Така людина є жалюгід-
ною, бо втрачає чимало, навіть значну частину своєї осо-
бистості. Вона хоч фізично жива, усе ж не володіє сама со-
бою. Така людина повністю залежить від допомоги добрих 
людей і часто нездатна орієнтуватися у своєму оточенні.

Утрата довіри – це також велика втрата. Адже глибока 
довіра між людьми формується упродовж багатьох років. І 
може бути зруйнованою упродовж декількох секунд. Дур-
не слово, необдуманий чи злісний учинок по відношенню 
до іншої людини, виставлення його на посміховисько – і 
довіри, як не було.

Господь не втрачає жодного

Єзекіїль, Господній пророк, об’являв у Вавилоні, як Бог 
поступатиме зі Своїм народом, який знаходився у вави-
лонському полоні: «Котре запропастилось, я відшукаю, 
котре відлучилось, заверну; поранене перев’яжу, недуже 
підсилю» (Єзекиїл 34, 16). Господь не мириться з утратою 
жодної душі. Він проявляє любов до всіх людей. Ісус не-
одноразово підтверджував таке Боже самооб᾽явлення: 
«Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля» (Від 
Матвія 15, 24). Таке ж доручення Він дав дванадцятьом 
Апостолам і мовив: «А йдіть радше до загиблих овець 
дому Ізраїля» (Від Матвія 10, 6). Господь не був байдужим 
до людей. Він ніколи не вважав їх утраченими, а розшуку-
вав і надавав допомогу. В одній з притч Він наголошував, 
що спонукає людину поступати так: якщо вона втрачає 
вівцю, то «піде шукати загублену, поки її не знайде». Саме 
так поступав Господь. Він безнастанно шукав утрачених 
людей. Це доручення Він отримав від Отця. Господь ба-
жав віднайти тих, що належили Йому. Апостол Петро уза-
гальнив це Господнє бажання такими словами: «Господь 
… не хоче, щоб хтось загинув» (2-е Петра 3, 9). У притчі 
про блудного сина Ісус вкладає в уста милосердного бать-
ка підбадьорливі слова: «…бо цей мій син був мертвий, 

і ожив, пропав був, і знайшовся» (Від Луки 15, 24). Для 
батька це було приводом веселитися і влаштувати свято.

Господь не раз вів мову про втрати: приміром, – у притчі 
про загублену драхму. Жінка втратила одну з десяти сріб-
них драхм. Вона не просто, знизуючи плечима, визнала 
свою втрату, а перевернула увесь будинок, поки не знай-
шла втрачену драхму. Ця притча передає намір Ісуса знай-
ти та повернути й одну загублену душу, навіть якщо для 
цього треба докладати чимало зусиль. Адже Ісус дотри-
мувався думки, що людська душа вартує більше, ніж усі 
скарби світу. 

Ісус навів ще один дуже відомий приклад утрати. – Він 
розповів притчу про загублену вівцю. Одна із сотні овець, 
що загубилася, не дає людині спокою. Вона шукає і шу-
кає, згодом знаходить її і приводить назад. Тут ми легко 
розпізнаємо намір Ісуса – невтомно шукати й знаходити. 
Йому важлива кожна окрема взята душа. Він не вважає 
жодну людину утраченою. В Євангелії від Івана Ісус ви-
разно наголошує на дорученні, яке дав Йому Отець: «Оце 
ж воля Того, Хто Мене послав: щоб з усього, що Він дав 
Мені, Я нічого не погубив» (Від Івана 6, 39). Саме такою 
має бути принципова позиція послідовників Ісуса Христа: 
вважати в першу чергу на те, аби не втрати нічого з того, 
що Бог з милості дарував нам. Це, звісно, є основою нашо-
го слідування за Христом. Бог бажає, аби формувалося і 
розвивалося нове життя, яке Він заклав у нас, і саме про це 
Господь веде мову у притчі про здобуті таланти. Недостат-
ньо, як Він вважав, просто зберегти й не втратити набуте.  
Ознака істинного життя – примноження і преображення.

Утрата через володіння

Про настанову Ісуса щодо фатальної утрати знає кож-
на дитина. «Яка користь людині, як світ цілий здобуде, 
а занапастить власну душу?» (Від Матвія 16, 26). Так, ми 
знаємо про це застереження Ісуса, але небагато людей мо-
жуть твердити, що розуміють його до кінця і розпізнають 
у будь-якій життєвій ситуації подібну небезпеку, а також 
уміють давати їй правильну оцінку. 

Ми не описали й половини всіх зазначених у Священ-
ному Писанні втрат. Однак, якщо ми чітко усвідомимо, 
що отримали від Бога добрі дари, які не слід утрачати, то 
це допоможе нам діяти мудро й розсудливо. А якщо ми 
збагнемо, що Ісус докладає неймовірних зусиль, аби по-
вернути втрачене, то це додасть будь-якій людині, яка 
йде вслід за Ним, ще більше впевненості: цінність, яку я 
представляю для Господа, перевершує навіть мою власну 
фантазію. Як прекрасно буде, якщо Ісус у день, коли по-
вернеться, мовить: «З-поміж тих, що їх Ти передав Мені, 
не погубив Я ні одного» (Від Івана 18, 9).

Ф
от

о:
 ©

 A
le

xe
y 

K
u

zn
et

so
v 

- 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m



НС, 11/202022 НС, 11/202022

  

У неділю, 27 вересня 2020 року, уперше після 
короновірусної пандемії, відбулася пряма 
трансляція каналами супутникового 
зв’язку богослужіння Окружного Апостола 
Міхаеля Еріха із південно-німецького міста 
Зіндельфінґена на всі громади світу, у тому 
числі в Україну, якими опікується Регіональна 
церква «Південна Німеччина». За цим 
трансляційним богослужінням спостерігали 
брати й сестри безпосередньо у своїх церквах, 
а також – удома у вигляді відео-богослужіння 
через Інтернет-канал «Youtube». 

ТРАНСЛЯЦІЙНЕ  БОГОСЛУЖІННЯ 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА МІХАЕЛЯ ЕРІХА 

На початку богослужіння, після музич-
ного супроводу в оркестровому вико-
нанні й вступної молитви, Окружний 
Апостол Міхаель Еріх зазначив: «Через 
пандемію коронавірусу ми, на жаль, не 

можемо, як звичайно, розпочинати богослужін-
ня із співу громади й виконання хором церковних 
пісень. Та все ж ми раді й вдячні, що маємо змогу 
приходити у церкву й святкувати богослужіння, 
яке, щоправда, ще не зовсім відповідає встанов-
леному порядку. Бог допустив цю ситуацію, у якій 
ми знаходимося, і ми маємо якнайкраще викори-
стовувати її для свого духовного становлення, зо-
крема приходити у церкву й підтримувати взаємне 
єднання та спілкування один з одним. Адже Ісус на 
цьому не раз наголошував, а в Діяннях Апостолів 
про перших християн мовиться, що «вони постій-
но перебували в апостольській науці та спільності, 
на ламанні хліба й молитвах» (Діяння 2, 42)».   

В основу цього урочистого богослужіння Окруж-
ний Апостол поклав слова з Псалма 16, 8: «Господь 

– передо мною завжди [ред. Я завжди бачив Госпо-
да переді мною, пер. Р. Турконяка], тому що Він у 
мене по правиці, не захитаюсь». На початку своєї 
проповіді він зупинився на тому, що цей Псалом є 
піснею вдячності людини, яка щиро молиться до 
Бога й висловлює впевненість, що неодмінно осяг-
не вічне єднання з Ним (вірш 10). Ми також маємо 
займати саме таку позицію по відношенню до Бога. 
Це станеться тільки тоді, коли ми будемо «завжди 
бачити Господа перед собою!»

«Чи дозволено нам, людям, узагалі бачити Бога? 
– продовжив Окружний Апостол. - Чи можна нам 
збагнути Його незрівнянну велич, Його всевладдя 
і вічну Сущність? Як у час Христа, так і сьогодні не 
всі люди розпізнають, що Бога ми здатні побачити 
завдяки вірі у Його Сина Ісуса Христа. Якось «Ісус 
спитав Своїх учнів: «За кого мають люди Сина Чо-
ловічого?» Ті відповіли: «Одні за Йоана Христи-
теля, інші за Іллю, ще інші за Єремію або одного з 
пророків». «На вашу ж думку, – до них каже, – хто 
Я?» Озвався Симон Петро і заявляє: «Ти – Христос, 
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Бога живого син». У відповідь Ісус сказав до ньо-
го: «Щасливий ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і 
кров це тобі відкрили, а Отець Мій Небесний» (Від 
Матвія 16, 13–17). А згодом Филип також каже до 
Господа: «Господи, покажи нам Отця, і вистачить 
для нас». «Скільки часу Я з вами, – каже Ісус до 
нього, – а ти Мене не знаєш, Филипе? Хто мене ба-
чив, той бачив Отця» (Від Івана 14, 8–9). Отже, аби 
завжди бачити Бога перед собою, нам треба диви-
тися на Господа Ісуса Христа:  

n Ісус Христос виявляв велику любов і здійсню-
вав смиренне служіння для ближнього. У Євангелії 
від Івана зокрема мовиться: «Ісус … налив води 
до умивальниці й почав обмивати учням ноги та 
обтирати рушником, яким був підперезаний» (Від 
Івана 13, 1; 4 і далі). Таке служіння, як правило, 
здійснювали люди нижчого стану представникам 
вищого стану. У притчі про Останній суд Ісус уклав 
в уста Царя такі слова: «Істинно кажу вам: усе, що 
ви зробили одному з Моїх братів найменших – ви 
Мені зробили» (Від Матвія 25, 34 - 40). Проявляй-
мо й ми сьогодні готовність служити Господові. Він 
закликав також Своїх учнів постійно перебувати у 
Його любові (Від Івана 15, 9). 

n Ісус давав чіткі настанови й навіть картав. 
Свого часу «Він узяв навчати їх, що Синові Чолові-
чому багато треба вистраждати, а й відцураються 
його старші, первосвященики та книжники, буде 
він убитий, по трьох же днях воскресне. А говорив 
про це відкрито. Тоді Петро, взявши його набік, за-
ходився йому докоряти. Він же … скартав Петра і 
сказав: «Геть від мене, сатано! Бо гадаєш ти не про 
те, що Боже, лише про те, що людське» (Від Мар-
ка 8, 31-33). Господь і сьогодні дає нам настанови 
через Святого Духа та через Апостолів. Він робить 
це, бо любить нас. У 2-у Посланні до Корінтян 13, 11 
Апостол Павло наголошував: «А втім, брати, радій-
те, прагніть до досконалости, підбадьорюйтеся, 
будьте однієї думки, живіть мирно, і Бог любови та 
миру буде з вами». Ми також маємо дотримувати-
ся «однієї думки» і не робити різниці між братами 
й сестрами чи між громадами. Так ми збережемо 
мир й відчуємо Божу присутність у своєму житті. 

n Господь у розмові з Пілатом підкреслював: 
«Кожен, хто від істини, слухає голос Мій»  (Від 

Івана 18, 37). Обітниці Божого Сина, навіть якщо 
нам, людям, їх важко збагнути, – це істинна, яка 
неодмінно виповниться: «І коли відійду і вам місце 
споготую, то повернуся і вас до Себе візьму, щоб і 
ви були там, де Я» (Від Івана 14, 3). Ми також по-
кликані словом і ділом звіщати істину Євангелія. 

n Божий Син завжди ніс людям утіху. Коли Го-
сподь наближався до міської брами Наїна, то поба-
чив, як «виносили мертвого сина, єдиного в матері, 
що була вдовою … Побачивши її, Господь зглянув-
ся над нею і сказав до неї: “Не плач». І приступив-
ши, доторкнувсь до мар, і … сказав: “Юначе, кажу 
тобі, встань!» (Від Луки 7, 11 і далі). Він і сьогодні, 
коли ми зазнаємо горе чи нужду, утішає нас. Чим 
більше ми будемо відводити в своїй душі простір 
для діяння Святого Духа, тим більше сповнимося 
утіхою від Бога. Проявляймо й ми співчутливе сер-
це й несімо втіху людям, що зазнають горе. 

n Господь завжди звертав увагу на найістотні-
ше. «Сімдесят два [учні] повернулись з радістю, 
кажучи: «Господи, навіть і біси коряться нам з-за 
Твого Імени. Він же сказав їм: «… Одначе, не радій-
те тому, що духи вам коряться, але радійте тому, 
що ваші імена записані на небі» (Від Луки 10, 17–
20). Подібне відбувається й сьогодні під час бого-
служіння, коли Ісус звертає нашу увагу не на земне, 
а на істотне, на духовне. Учімося правильно роз-
ставляти пріоритети у своєму житті й зосереджуй-
мося на істотному.  

n Божий Син завжди підтримував тісне єднан-
ня зі Своїм Отцем. Ми також маємо поступати так. 
Виконуймо будь-яку працю на Божу славу!

Якщо ми будемо турбуватися про те, аби завжди 
бачити Господа перед собою, якщо будемо орієнту-
ватися і рівнятися на Нього, то Бог перебуватиме 
разом з нами й ми не «захитаємося», не похитне-
мося, тобто не втратимо сили духу. Тоді ми впорає-
мося з будь-якими викликами, проявимо стійкість 
духу та йтимемо сміливо у майбутнє назустріч 
славному Другому Пришестю Ісуса Христа», - 
цими словами Окружний Апостол завершив свою 
проповідь.   
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ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Неподалік від м. Меммінґена, розташованого у Верхній Швабії (Німеччина), 
знаходиться громада Маркт Реттінґен. До Реттінґену відноситься також перед-
містя під назвою Муссенгаузен, невелике село, яке, однак, відоме своєю особ-
ливою спорудою – церквою зі складною назвою «Нашій дорогій дружині фон 
Берге Кармел». Будівництво церкви завершилося у 1671 році, і в ній зберіга-
ються твори мистецтва епохи Ренесансу й бароко. У 1755-1763 роках церква 
була оздоблена зліпками і фресками в стилі рококо. Зліпки належать, імовір-
но, одному з художників Вессобруннської школи, а фрески на стелі намалював 
Йоганн Баптист Ендерле (1725-1798), визначний у той час художник епохи ро-
коко, який походив з м. Ульма. На одній з фресок зображений цар Йосія – об-
раз, який не часто зустрічається в історії мистецтва. Будучи нащадком Давида, 
Йосія вважається предком Ісуса. Тому образ Йосії був використаний на худож-
ньому полотні в церкві Муссенгаузена. У Новому Заповіті є тільки одне місце 
(поділене на два вірші), де згадується ім’я Йосії. ДЕ В НОВОМУ ЗАПОВІТІ 
ЗГАДУЄТЬСЯ ІМ’Я ЙОСІЇ?

 (Відповідь див. на стор. 2) 

1. Кому Апостол Павло писав Послання у Новому Заповіті?
А Андрію
Б  Филиппу
В  Онасії
Г  Филимону

2. Скільки років було Ісусові, коли батьки знайшли Його 
    в храмі?
А десять років
Б дванадцять років
В чотирнадцять років
Г вісімнадцять років

3. Де відбувалося хрещення Ісуса Іваном?
А  у Віфлеємі
Б  у Генісаретському озері
В  у Йордані
Г  у Назареті

4. Хто написав мелодію пісні «Я часто зло чинив перед     
    Тобою» (№ 58 у російськомовному пісеннику)
А  Фрідріх Філіц
Б  Філіпп Ніколай
В  Йоганн Уліх 
Г  Йоганн Вольфган Франк

5. Як довго лежав паралізований чоловік біля купеля 
     Вітезда перш, ніж Ісус зцілив його?
A сім років
Б 38 років
В десять років
Г дванадцять років 

6. Як звали наступника пророка Іллі?
А  Ісая
Б  Нафан 
В  Амос
Г  Єлисей

7. Як називається відомий храм у Санкт-Петербурзі, 
     розташований на березі каналу Грибоєдова? 
А Храм Христа Спасителя
Б  Собор Василія Блаженного 
В Храм Спаса на Крові 
Г Храм на Крові

8. Як у Біблії названо притчу Ісуса про істинне прощення?
А  притча про Боже Царство
Б  притча про сіяча
В  притча про немилосердного боржника
Г  притча про суддю та вдовицю 

9. Хто написав текст пісні «Господи, прости наш гріх» 
     (№ 59 у російськомовному пісеннику)
А Вернер Паулюс
Б  Ганс Георг Лоц
В  Еренфрід Лібіх
Г  Франц Абт

10. Як звали іспанського священника-домініканця, 
       який боровся за права індійців?
А Марко Поло
Б Гаспар да Круз
В Альберт фон Брескія
Г Бартоломе де лас Касас
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                ТЕСТИ  НА  ЗНАННЯ  БІБЛІЇ


