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С ЛОВО І ВІРА | НАСНАГА

Сенсація?
«Сенсація» − це несподівана і приголомшлива подія. Вознесіння являло собою неабиякий сенсаційний потенціал:
Ісус Христос вознісся на небеса, хмара забрала Його. Двоє
мужів у білих одежах з’явилися і сповістили про Його Друге Пришестя (див. Діяння 1, 1−14). Як відреагували на це
учні? Вони повернулися до свого дому в Єрусалимі. Немов
би нічого не трапилося. У Євангелії від Луки і в Діяннях
Апостолів лише коротко і стримано повідомлено про ці
події. Жодного занепокоєння. Однак, ще донедавна, на Пасху, вони реагували по-іншому. У них переважало неабияке сум’яття і нерозуміння того, що відбувалося. Чому все
змінилося під час вознесіння? Тому що для учнів воно не
було сенсацією. Вони перебували разом з Воскреслим вже
протягом сорока днів, переживали Його присутність. У них
не було жодних сумнівів у тому, що Ісус Христос – це істинний Бог. Вони знали про Його наміри. Вознесіння не було
для них несподіваною подією, а наступним послідовним
кроком Божого плану спасіння.
Ми твердо віримо в смерть Ісуса, у Його воскресіння і вознесіння. Христос − це невід’ємна частина нашого життя.
Під час святкування Святого Причастя ми переживаємо
Його присутність у громаді. Ми знаємо про Його наміри.
Його Друге Пришестя не застане нас зненацька. Друге Пришестя − це Його наступний послідовний крок. Нам годі
висловити всю велич цієї події. Однак, я переконаний, що
вона не буде для нас несподіванкою.
Імпульс із богослужіння Першоапостола
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ід час останнього льодовикового періоду 21000
років тому рівень моря знаходився на 130 метрів
нижче, аніж сьогодні, і морську воду стримували великі льодовики. Таким чином, на території
сучасної Берингової протоки виник сухопутний перехід
40−50 кілометрів завширшки, через який з Азії відбулося
заселення Аляски, а згодом й усієї Північної Америки −
такою є найбільш поширена теорія щодо заселення цього
континенту.
За відносно короткий час там виникло неабияке розмаїття культур і мов. У кінці XV століття на території Північної
Америки існувало 50 мовних сімей, які налічували 300−500
мов. Для порівняння: в Європі тоді існувало дві мовні сім’ї,
які налічували 50−70 мов. Ідентичність племен, яких європейці дещо зверхньо називали «індіанцями», аби відрізняти
їх від білих загарбників, виникла лише в XIX столітті. Сьогодні нащадки перших жителів Канади − за винятком інуїтів
на півночі − називають себе корінними народами, а в США −
корінними американцями.

НС,
НС,06/2021
06/2021

С ЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ

ВІДЕОБОГОСЛУЖІННЯ ДЛЯ КАНАДИ
І США
МІСЦЕ: м. Страсбург/ Франція
ДАТА: 17 січня 2021 р.
БІБЛІЙНА ЦИТАТА: Від Матвія 17, 15−16
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Усе творіння нашого
Бога й Царя»
У зв’язку з обмеженнями, накладеними на
подорожі в умовах пандемії, богослужіння для
Північної Америки транслювалося з церкви
м. Страсбурга.
НС, 06/2021
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Цитата з Біблії: Від Матвія 17, 15−16

«Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і
тяжко нездужає: часто кидається в огонь, часто й у воду.
Я був привів його до Твоїх учнів, та вони не могли його зцілити».

Віра твоя спасла тебе

М

ої дорогі брати й сестри, сьогоднішнє богослужіння є для мене унікальним й особливим. Я знаходжуся у порожній церкві,
де панують тиша і спокій. Тут знаходяться
лише двоє братів по вірі, які відповідають за технічне оснащення. У церкві більше нікого немає. Ви знаходитеся в
Північній Америці, мабуть, удома. Отже, сьогоднішнє богослужіння є незвичайним. Однак, я впевнений у тому, що
Святий Дух діє тут, а також у ваших домівках, і завдяки
Його діянню ми маємо змогу відчути Божу присутність,
отримати Його милість і Його благословення. Ви знаєте, ми живемо в особливий час, завдяки якому вчимося.
Я, приміром, ще більше переконався у тому, що поживу,
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необхідну для нашої душі, ми отримуємо лише завдяки
Божій милості й повністю залежимо від неї. Згадайте про
народ Ізраїлю, коли він йшов через пустелю. Його існування повністю залежало від Божої милості. Бог велів, що і
коли подавати. Це стосується також і нас з вами. Ми усвідомлюємо, що повністю залежимо від Божої милості. Він
подає нам те, що бажає, і коли бажає. Ми маємо виявляти
смирення, довіряти Йому і приймати Його поживу щоразу, коли Він її пропонує. Ми довіряємо Йому. Він дасть
нам все необхідне для того, аби досягнути нашу мету. Як
й у випадку з ізраїльським народом: люди, які виявляли
довіру до Бога, у кінці кінців, досягнули своєї мети.

С ЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

Фото: НАЦ Франція/НАЦ Канада/НАЦ США

У

нашій біблійній цитаті мовиться про чудо Ісуса,
коли Він зцілив хворого на епілепсію юнака (прим.
ред.: в англійському перекладі Біблії, у версії видання New King James, слова «біснується у новомісяччі» [пер.
І. Огієнка] на основі опису хвороби перекладається як
«епілепсія»). Схоже, це була важлива подія, адже про неї
повідомляється у трьох Євангеліях (Від Матвія 17, 14−20;
Від Марка 9, 14−29; Від Луки 9, 37−42); у кожній Євангелії вона описана по-різному, однак, мова йде про одну й
ту саму подію. Ісус зійшов з гори Преображення разом з
Петром, Яковом й Іваном. Вони прийшли до інших учнів,
які вели жваву дискусію з книжниками. Один чоловік підійшов разом зі своїм сином, який хворів на епілепсію, до
цих учнів і поросив, аби вони зцілили недужого. Учням не
вдалося цього зробити. Я гадаю, що подальша дискусія точилася про те, чи наділені вони відповідною владою. Або
про те, що невдача учнів наче б то демонструвала, що їхній Учитель − не Спаситель, за Якого Себе видавав. Потім
прийшов Ісус і зцілив хворого.
Аби збагнути значення цього чуда, нам необхідно
розглянути цю історію на тлі тодішніх культурних
особливостей. У той час юдеї вважали фізичне здоров’я
відображенням духовного здоров’я: причиною недуги
вважали гріх батьків або одержимість злим духом.
Отже, хворих людей вважали нечистими і відкидали
на узбіччя суспільства. Їх не приймали, вони не мали
змоги виконувати у суспільстві будь-яку працю. Хворий
юнак належав саме до таких. Через недугу він не міг
контролювати своє тіло і свої рухи. Окрім цього, він був
глухим і німим. Він не мав змоги спілкуватися з іншими
людьми, а тому дійсно опинився на узбіччі суспільства.
Ісус зцілив його. Звершивши це чудо, Він продемонстрував, що володіє Божественними повноваженнями. Що Він має владу зціляти людей, їхні душу
й тіло. Що Він має владу прощати гріхи і приборкувати
духи. Що Він має владу відновити єднання між людиною
і Богом і дає змогу знедоленим долучитися до Божого
народу. Ісус бажав показати, що Він посланий Богом для
того, аби нести спасіння, і що Він є сильнішим від диявола.
У цьому полягала суть чуда, яке звершив Ісус.

Ісус бажав показати,
що Він був посланий Богом для того,
аби нести спасіння,
і що Він є сильнішим від диявола

Істинна віра –
виконувати Божу волю.

І

сус наголошував на тому, що для спасіння необхідно
виявляти віру. Коли Він творив чудеса, то щоразу мовив: «Віра твоя спасла тебе» (Від Матвія 9, 22; Від Марка 10, 52; Від Луки 7, 50; 17, 19); «Все можливо тому, хто
вірує» (Від Марка 9, 23). Він завжди наголошував на тому,
що необхідно вірити. Якщо людям не вдавалося і вони
зазнавали невдачі, то Він вказував на їхню «малу віру»
(Від Матвія 17, 20). Для Нього було важливо донести: для
того, щоб зазнати спасіння, щоб пізнати силу і відкуплення Ісуса Христа, необхідно виявляти істинну віру. Одного
разу Він мовив: «Не кожний, хто промовляє до Мене: Господи, Господи! − ввійде в Царство Небесне, лише той, хто
чинить волю Отця Мого, що на небі» (Мф 7, 21). Істинна
віра − виконувати Божу волю. Сьогодні існує чимало людей, які називають себе християнами. Це прекрасно. Вони
збираються разом, аби молитися і славити Господнє Ім’я.
Це прекрасно. Чимало людей знають Біблію напам’ять. Я
захоплююся ними. У них для кожної ситуації є напоготові
цитата з Біблії. Це добре, однак, очевидно, недостатньо
для того, аби осягнути спасіння. Необхідно виконувати
Божу волю, дотримуватися Десяти заповідей і подвійної
заповіді любові до Бога і ближнього. Необхідно все своє
життя − учинки, рішення, слова, ставлення до ближнього
і стосунки з ним − узгоджувати з Євангелієм. Це – істинна віра. Це – запорука спасіння. Ісус бажає звільнити нас
від рабства зла і привести у Боже Царство. Для цього ми
маємо виявляти віру. Саме так ми готуємося до нашого
майбутнього.

О

днак, Ісус вже сьогодні бажає дарувати нам зцілення. Це тривалий процес. Він бажає звільнити наші
душі від недуги, зцілити їх. Якщо ми занедужали,
якщо маємо нужду, якщо маємо проблеми, то ми молимося і сподіваємося, що Ісус надасть нам допомогу й
довіряємо Йому. Ми смиренно звертаємося до Нього, як
Ісус звертався до Свого Отця, і промовляємо: «Якщо можливо, то подаруй мені зцілення! Виріши мою проблему!
Чи зможеш Ти допомогти моєму ближньому, моїй дитині,
моїм батькам?» Ми сподіваємося, молимося, й інколи Ісус
виконує наші прохання, адже Він досі має владу творити
чудеса.
Перш за все молімося − таким є наш пріоритет − про
те, аби залишатися вірними й виконувати Божу волю, аби
ввійти в Боже Царство і стати подібними до Ісуса Христа.
НС, 06/2021
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Будьте обережні й випробовуйте духів!

Молімося: «Будь ласка, допоможи мені! Будь ласка, звільни мене від мого тягаря!» Однак, перш за все кажімо: «Будь
ласка, допоможи мені зберегти Тобі вірність!»
Ми віримо! Вірити означає довіряти Богу. Він учинить
правильно й своєчасно прийде на допомогу. Ісус бажає
зцілити нас, Він завдяки Своїх любові дарує нам утіху. Навіть у важкий час ми можемо пізнати Його любов, Його
доброту, Його близькість, і ми маємо змогу переживати
Його присутність поруч. Це годі пояснити; це потрібно
пережити, і я знаю, що багато хто з вас вже мають такий
досвід. Сьогодні настали важкі часи, ми змушені нести непосильний тягар, однак, ми знаємо: Ісус перебуває поруч
зі мною. Він любить мене. Таким є наше переконання. Таким є наш досвід. Ісус дарує нам утіху.

З

авдяки Своєму вченню Ісус також бажає звільнити
нас від впливу нечистих духів. Це тривалий процес. Сьогодні в світі побутує чимало різних думок.
Також у нашому колі. Я упевнений, що ми ніколи би не
дійшли згоди, якби вели мову про політику. Якщо ми ведемо мову про навколишнє середовище чи економіку, або
про музику, їжу тощо, то ніколи не дійдемо до спільної
думки, яка влаштує всіх. Таке розмаїття думок є нормальним. Безумовно, завдання церкви полягає не в тому, аби
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говорити, яка ідея є хорошою, а яка поганою, яка думка
є вірною, а яка − хибною. Я також не бажаю й не вважаю
за необхідне вказувати на те, що є правильним, а що є неправильним. Однак, завдання церкви, завдання Апостолів
полягає у тому, аби застерігати: «Будьте обережні й випробовуйте духів!»
У нашому колі також існують чимало різних думок. Одні
люди вважають, що зміни в церкві відбуваються надто
швидко. Інші вважають за необхідне вносити більше й
все швидше змін. Кожен з них абсолютно переконаний у
тому, що має рацію. Що я можу сказати з цього приводу? Я
вважаю своїм найпершим завданням як Першоапостола,
найперше завдання Апостолів – закликати віруючих бути
обережними і випробовувати духів. Чи діє Святий Дух?
А чи діє нечистий, злий дух? Це легко з’ясувати, якщо досліджувати, куди веде цей дух. Злий дух бажатиме віддалити вас від Ісуса Христа. Останніми днями я був дещо
стурбований тим, як інколи реагують деякі члени нашої
церкви. Це немає нічого спільного з діянням Святого
Духа. Плоди Святого Духа − це мир, любов, довготерпіння, лагідність (пор. До Галатів 5, 22). Реакція, яку викликає
злий дух, є зовсім іншою. Перевіряймо, який дух нас веде;
а саме, як ми сприймаємо свого ближнього; як ми реагуємо, коли зазнаємо нападків чи потерпаємо від негараздів.

С ЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

Давайте перевіримо: як наші переконання впливають на
нашу поведінку й мову? Коли я заглядаю в Інтернет, то
помічаю деякі вислови, які не узгоджуються з плодами
Святого Духа. Ісус бажає Своїм ученням вигнати цих злих
духів. Він закликає нас пам’ятали про Євангеліє, а також
виявляти обережність, аби не віддалятися від Нього.

Й

ого вчення звільняє нас зокрема від егоїзму. Я вів
мову про те, що бідолашний юнак був глухим і німим. Саме в цей нелегкий час для багатьох людей
постає небезпека бути глухими і німими до долі інших
людей. Їх цікавить виключно власне благополуччя. Ісус
бажає завдяки Своєму вченню звільнити нас від егоїзму.
Деякі люди не знаходять собі місця в церкві, більше
того, не знаходять собі місця у суспільстві. Вони почувають себе відкинутими, непотрібними, нездатними ні на
що. Вважати себе неповноцінним − це велике страждання. Ісус нагадує нам про те, що Він покликав нас. Ми Його
слуги, і Він мовить: «Ти Мені потрібен! Я бажаю, аби ти
чинив добро; Я бажаю, аби ти допомагав іншим людям; Я
бажаю, аби ти звіщав Моє Ім’я і був Моїм свідком! Я покликав тебе. Ти не є непотрібним. Пам’ятай про це!»
Після музичного виконання Першоапостол продовжив:
Дорогі брати і сестри, сьогодні ви заощадили час, який
зазвичай необхідний для того, аби приїхати до церкви, і я
гадаю, що ви зручно розташувалися у себе вдома. Тому дозвольте мені висловити ще одну думку про юнака з нашої
біблійної цитати: його батько прийшов і сказав, що цей
злий дух, цей демон, убиває його сина. Він кидає його у
воду й у вогонь, і якщо так продовжуватиметься й надалі,
то його син помре. Він турбувався про свого сина і, власне,
про своє майбутнє. Адже в юдейському народі діти турбувалися про майбутнє своїх батьків. Він хотів, аби учні
Ісуса Христа вирішили його проблему, бо вважав, що вони
мають особливу силу, особливу владу. Однак, учням не
вдалося. Коли прийшов Ісус, то Він закликав батька хлопчика лише виявляти віру й довіритися Йому. Він міг надати допомогу. Він міг звільнити його. Мовлячи іншими словами, У Його руках було майбутнє цієї людини. Однак, він
мав увірувати в Ісуса і довіритися Йому. Батько вигукнув:
«Вірю, поможи моєму невірству!» (Від Марка 9, 24).

Той, хто кориться Богу, хто хоче
слідувати слову Господа, той має мир на серці,
а це те, чого не можна купити за гроші.

Учні, в свою чергу, запитали, чому їм не вдалося зцілити юнака. Ісус відповів: «Цей рід нічим не можна вигнати,
тільки молитвою та постом» (Від Марка 9, 29). В Євангелії від Матвія написані також слова, які, як з’ясувалося,
були згодом додані під час переписів стародавніх текстів.
У них Ісус також веде мову про те, що необхідно постити
(Від Матвія 17, 21).

П

еренесімо це на нашу ситуацію: мені відомо, що чимало вірних дітей Божих неабияк стурбовані майбутнім церкви. Ви бачите − і такою є реальність, −
що існує негативна тенденція, від’ємний розвиток. Як
складеться майбутнє церкви, якщо ситуація не зміниться?
Я розумію і поділяю вашу стурбованість. Деякі люди також
ставлять під сумнів авторитет Апостолів, мовляв вони не в
змозі припинити негативний розвиток подій.
Брати і сестри, Учитель, Ісус Христос, усе ще перебуває
поруч з нами і піклується про Свою паству! Він завершить
Свою справу відкуплення. Нам потрібно лише виявляти
вірність, повністю довіритися Йому, вірити в Нього й узгоджувати свої дії з вірою. Це наше спільне завдання. Це
наш обов’язок.
Ми маємо також молитися. Це стосується Першоапостола, всіх Апостолів і всіх братів і сестер. Ми маємо молитися.
Апостоли, маючи повноваження, а також священнослужителі, які отримали частину цього повноваження, не в змозі
самотужки турбуватися про все. Цього недостатньо. Необхідно також молитися. Ми не заслуговуємо на спасіння.
Воно не відбувається автоматично, а є милістю, яку дарує
Ісус Христос. Усі ми − від Першоапостола до найменшої
дитини − маємо молитися: «Будь ласка, Господи, спаси нас!
Даруй нам Свою милість»! Це важливий момент: ми зазнаємо спасіння тільки тому, що маємо Апостолів і дар Святого
Духа. Ми маємо молитися, боротися за своє спасіння і просити Бога про Його милість.
Окрім того, ми маємо постити. Однак, не хвилюйтеся,
мова йде не про харчування. Піст в духовному значенні. Постити означає – не менше їсти чи, можливо, менше
пити. Піст, насправді, означає, що людина зосереджується
на тому, що є найважливішим для її життя. Вона зосереджуєтеся на головному, найнеобхіднішому для життя. Це
вказівка нам, Апостолам, усім служителям, а також братам
і сестрам.

З

вичайно, у нашій церкві ми виконуємо чимало
праці: ми маємо вирішувати фінансові питання,
ми маємо піклуватися про церковні будівлі та їх
обслуговування, ми маємо займатися музичним оформленням, ми маємо організовувати різноманітні заходи −
у нас є чимало праці, і це нормально. Однак, ми повинні
НС, 06/2021
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пам’ятати про те, що всі ці справи не є визначальними. Ми
могли б навіть відмовитися від музики. Я ніколи не уявляв собі цього, однак, це реальність. Ми ніколи не повинні забувати, що є важливим для нашого спасіння: учення
Апостолів, спілкування, молитва і ламання хліба. Саме це
є необхідним для нашого духовного життя.
Перебуваймо постійно в апостольській науці − ученні про
смерть, про воскресіння і про Друге Пришестя Ісуса Христа.
Зосереджуймося на спілкуванні, єдності народу Божого, на
спасінні своєї душі й на любові. Саме це є важливим. Зосереджуймося на молитві й на ламанні хліба. Сьогодні ми не
маємо змоги святкувати Святе Причастя і виникає небезпека, що через деякий час виникне думка: отримувати Святе
Причастя прекрасно, однак, мабуть, воно не є необхідним
для духовного життя, адже без нього можна обійтися. Згадайте історію ізраїльського народу в пустелі! Святкування
Святого Причастя було і продовжує бути необхідним для
нашого духовного життя! Ми потребуємо його для нашого
спасіння. Адже ми повністю залежимо від Божої милості.
Приймаймо і святкуймо його щоразу, коли Ісус запрошує
нас. Нехай це стане нашим правилом. Якщо Ісус запрошує
нас до Святого Причастя, то ми маємо прийти і святкувати його.
Дорогі брати і сестри, сьогодні ми також маємо можливість почути звістку про прощення гріхів і прийняти
мир Воскреслого. Нас закликають довіряти Богу й виявляти послух. Однак, ми визнаємо, що нерідко самі зазнавали поразки. Ісус міг би прийти сьогодні й звернутися до
мене: «Ти − маловіре». Через події, що відбуваються з нами,
у нас інколи виникає думка, що Ісус забув і не любить нас.
Тоді Він міг би запитати: «Я віддав Своє життя і помер за
тебе. Чому ти не довіряєш Моїй любові?» Або: «Невже ти не
знаєш, що Мій шлях − це істинний шлях, що Мій Закон −
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це істина. Чому ти пішов іншим шляхом? Чому ти прийняв
інше рішення? Чи довіряєш ти Мені?» Якщо страх перед
майбутнім стає надто великим, то Христос запитує: «Чому
ти Мені не довіряєш? Я переможець. Мені дана всяка влада
на небі й на землі. Я − найсильніший. Чому ти не довіряєш
Мені?»
Я навів лише декілька прикладів, на основі яких Ісус
міг би нам докорити: «Ви, маловірні, чому ви не довіряєте Мені?» Однак, Він не відкидає нас. Він не засуджує нас,
а мовить: «Будь ласка, довіряйте Мені! Я прощаю тобі. Я
прощаю тобі твою малу віру. Я прощаю тобі твою недовіру.
Усе гаразд. Тільки прийди! Я прощу тобі твої недоліки,
твою слабкість». Христос дарує мені мир Воскреслого і робить для мене те саме, що й для недужого юнака: Він подав
йому руку допомоги. Я хочу, щоб сьогодні кожен міг пізнати − саме через прощення гріхів і мир Воскреслого, − Ісус
каже: «Ти не довіряв Мені. Ти не довіряв Моїй любові. Ти
не довіряв Моєму слову. Ти не довіряв Моїй владі. Однак,
усе гаразд, Я прощаю тобі! Прийди, Я люблю тебе! Довіряй
мені! Я довершу Свою справу».

ОСНОВНІ ДУМКИ:
Чудеса Ісуса свідчать про Його спасенну силу. Ісус
Христос спасає людей, які виявляють Йому істинну
довіру. Він приходить нам на допомогу і піклується
про наше духовне здоров’я. Ми зосереджуємося на
тому, що необхідно нам для спасіння.
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ПРОФЕСІЯ: інженер-будівельник
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Хто повернеться до Ісуса?

Д

Фото: НАЦ США

орогою до Єрусалиму Ісус зустрів десять прокажених. Через захворювання шкіри, сьогодні відоме
як проказа, їм заборонялося жити серед здорових
людей, тож вони були змушені проживати за межами сіл
і міст, у безлюдних місцях (Від Луки 17, 11−19). Їм було
заборонено здійснювати покупки на ринку і брати участь
у святкуваннях. Якщо людина випадково наближалася до
одного з них, то вони були зобов’язані прикривати свій
рот і голосно промовляти: «Нечистий, нечистий!»
Сьогодні складається подібна ситуація. Люди, які захворіли на Covid-19, мають зокрема перебувати на самоізоляції, закривати маскою рота й носа, залишатися вдома
і навіть дотримуватися дистанції з власною сім’єю. Їм заборонено знаходитися у громадських місцях і вони змушені спілкуватися на відстані. Наш звичний спосіб життя, здається, перевернувся з ніг на голову і, як у випадку з
проказою, ми не в змозі впоратися з ситуацією.
Ми молимося до Господа і просимо якнайшвидше виправити ситуацію, так само, як це робили прокажені

люди. Однак, Його відповідь виявилася іншою, аніж ми
сподівалися. Пандемія продовжується і повернення до
нашого звичного способу життя відкладається на все
більш невизначений термін.
Однак, саме в цей час ми відкриваємо всю глибину наших особистих стосунків з Ісусом. Чи усвідомлюємо ми
глибину й значення слів, натхненних Святим Духом, які
через прямий ефір транслюються у наші домівки? Можливо, наше молитовне життя також зазнає змін, коли згадуємо про братів і сестер, яких так давно не зустрічали?
Чи зростає наше прагнення мати єднання з Христом і з
усіма братами і сестрами під час святкування Святого
Причастя? Можливо, воно, дійсно, зросло? Можливо,
саме таким є «зцілення», яке Господь бажає здійснити у
наш час?
Прокажені люди виконали все, що Ісус велів їм, і зазнали зцілення. Однак, лише один, самарянин, усвідомив
глибоке значення зустрічі з Божим Сином. Інші дев’ять
позбулися недуги і продовжили жити попереднім життям. Вони не збагнули істинного значення цієї події, як це
висловив Ісус у Своєму запитанні: «Де ж дев’ять?»
Один із них усе ж повернувся! Він отримав свободу й
нове життя. Ісус Христос дарує свободу! Отримавши свободу, він відчував неабияку потребу повернутися і висловити вдячність Ісусові й славити Його. Якщо ми усвідомлюємо, що наше нове життя – це Ісус Христос, і що воно є
найважливішим, то ми маємо повернутися в громаду, відчути Його присутність у ній, висловити Йому вдячність,
і завдяки слову й таїнствам отримати поживу для своєї
душі. Коли звершиться пандемія й відновиться життя в
громаді, то як ми поступатимемо? Чи повернемося ми до
Ісуса?
Леонард Р. Кольб
НС, 06/2021
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МІРКУВАТИ –
СЛІДУВАТИ
Відводити простір

Фото: https://scientific-publishing.webshop.elsevier.com

Н

ещодавно на шпальтах газет з’явилася новина: сім’я с шістьма дітьми,
яка через війну рятувалася втечею
з Сирії, поселилася у двокімнатній
квартирі. У них не вистачає простору, немає
місця для дітей шкільного віку, аби вони виконували домашні завдання, не вистачає місця для старшого сина, який навчається і готується до екзамену. Не вистачає достатньо
простору, аби запросити додому інших дітей.
Враховуючи напружену ситуацію з житлом,
перспектива розширення площі − малоймовірна.
Подібну тісноту зазнали на собі
чимало інших сімей у час пандемії,
коли їм доводилося проживати разом у
вузькому просторі протягом тривалого
часу. Батьки працювали віддалено, а
діти займалися домашніми завданнями.
Однак, нам необхідний не лише видимий
простір. Ми також маємо відводити для
себе достатньо невидимого простору.
Поміркуймо над великою кількістю справ,
які ми виконуємо в один день. Нерідко
у нас не залишається часу, відсутній
цей часовий простір, аби перевести дух.
Деякі батьки сьогодні настільки зайняті
працею, сім’єю, доглядом за дітьми, що у
них зовсім не залишається простору для
особистого життя.
Літні люди неабияк постраждали від
обмежувальних заходів. У них майже не
було можливості, аби зустрічатися з дітьми,
внуками, відвідувати кафе. У молоді й дітей
було небагато простору для друзів і занять
спортом. Простір для навчання або вищої
освіти також виявився недостатнім. Нелегко
здобувати для себе вільний простір. Кожну
ідею потрібно зважити, аби переконатися,
що вона все ще є законною і ніхто від неї не
постраждає.
Чимало людей у цей час зібралися силами
і навели порядок у своїх квартирах, своїх

домівках, аби створити більше простору,
більше місця. Аби збільшити простір,
прибрали зайві речі, сортували їх, поломані
речі ремонтували або викидали геть.
Отже, для нас, людей, створення життєвого
простору − це важлива необхідність.
Необхідно створювати простір для того, аби
дихати на повні груди, простір – для добрих
думок і для своєї душі.
Багато років тому Окружний Апостол
Бернд Коберштайн в статті для календаря
«Наша сім’я» вів мову про те, що саме
створює й розширює та організовує
простір, це − мир. Він звертав увагу на одну
історію із Святого Писання. Ісаака, сина
Авраама, спіткала важка доля. Заздрісники
засипали колодці, з яких він черпав воду
для своїх домочадців і своїх тварин. Ісааку
довелося податися в пошуки. Його слуги
знайшли нове джерело. Однак, інші пастухи
не дозволи Ісааку користуватися ним. Він
назвав колодязь «сварка». Біля наступного
колодязя, який вони знайшли, їх також
прогнали геть. Ісаак назвав джерело
«непримирення». Потрапивши в скрутне
становище, слуги Ісаака викопали новий
колодязь, на який ніхто не претендував.
Ісаак назвав його «місце простору». Він з
полегшенням зітхнув: «… тепер бо Господь
дав нам простір, і розростемося в цьому
краю». Мир є запорукою простору. Також
для нашого ближнього. Вільний простір
для того, аби жити у єднанні з Богом і
людьми. Вільний простір, аби відчути
істинні потреби своєї душі. Вільний
простір для любові й милосердя. Вільний
простір для ідей і задоволення, щастя й
розвитку.
Відведімо простір, який відкриває для нас
мир, який є запорукою нашого благословення
і благословення нашого ближнього.
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Коли помирає мама...

Ч

ерез рік після трагічної смерті батька внаслідок нещасного випадку важко занедужала моя
мама. Мого брата-близнюка, молодшу сестру
і мене помістили у католицький притулок для
сиріт. У нас не було нічого, окрім благословення нашої
матері, яка обняла нас, перебуваючи на лікарняному
ложі, і побажала нам захисту Божої руки і добрих супутників у житті.
Я досі пам’ятаю, як через декілька місяців нас з братом
викликали в кабінет настоятельки. Ми не порушували дисципліну, однак, нічого хорошого ми не очікували, адже, як
правило, після такого візиту наступало покарання. Темні
сходи, скрипучі дерев’яні східці нагнітали тривогу. Наші серця билися в грудях, і ми нерішуче постукали у важкі дубові двері, за
якими знаходився робочий кабінет
настоятельки. Чому нас викликали до неї, що нас очікує? Мабуть,
ми виглядали настільки безпомічними і переляканими,
що сувора зазвичай настоятелька зустріла нас приязно.
Ми здивувалися і страх перед
покаранням дещо відступив.
А могло бути гірше!
Ми вишикувалися, немов
солдати, і чемно слухали настоятельку: «Ваша мати померла», − тихо злетіло з уст черниці.
Вона нерішуче погладила нас по головах. Ми остовпіли, ошелешені цією новиною, і не могли вимовити ні слова. У нас не текли
сльози. «Отож, повертайтеся вниз у двір», − завершила
настоятелька сумну розмову. Я ніколи не забуду, як потім
ми вдвох мовчки вилізли на драбину і як у нас котилися
сльози з очей.
Незабаром настав день похорону. Віяв пронизливий холодний вітер, і наші тонкі й надто короткі куртки не зігрівали нас. Однак, не різкий вітер, а радше ситуація перед похоронним залом змушувала нас тремтіти. Невідомі
люди, одягнені в темний одяг, гості в скорботі дивилися на
нас. Наша старша, вже доросла сестра, тітка, дядько, бабусі
і дідусі обступили нас з усіх сторін. Тримаючись з братом
за руки, ми повільно підійшли до відкритого гробу.
Я з тривогою озирнувся. Родичі, які плакали, журилися
про наше майбутнє. Попрощатися з померлою матір’ю на
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очах у всіх було понад мої дитячі можливості. Я втік, аби
спостерігати за всім осторонь. Моя тітка, молодша сестра
нашої матері, підійшла до мене і турботливо взяла мене за
руку. «Скажи мамі "прощавай"». Ми повернулися разом до
гробу. Я ніколи не забуду мамине бліде обличчя, складені
руки. Дивитися було неприємно, однак, вона виглядала
умиротворено.
Незважаючи на безсилля і ледь притомний стан, мені
було зрозуміло, що все завершилося, мама більше не повернеться. Вражаюче стримано ми, діти, спостерігали за
похоронним ритуалом. Вираження співчуття, як от «бідні
сирітки», відтепер стали частиною багатьох зустрічей. Я
завжди вважав подібні слова принизливими.
Урешті, я прийняв сумну й непоправну
втрату батьків і втрату рідної домівки.
«Бідолахи, їм доведеться нелегко».
Вірно, саме так і було. Факт того,
що ми дорослішали в нужді й
без батьків сформував для оточуючих людей типовий образ
нашої долі, у якої не було жодних шансів і яка була приречена на невдачу. У наступні роки
моє життя проходило, немов у
соціальному вакуумі, і, здавалося, його годі було уникнути.
Тоді, на кладовищі, зв’язок між
матір’ю і дітьми був розірваний. Більше не існувало тісного зв’язку з матір’ю,
материнською любов’ю. Згодом біль утрати
ставав інтенсивнішим, і сьогодні, у зрілому віці, я відчуваю його ще більш свідомо й болісно.
Глибока вдячність пронизує моє серце, коли я пригадую
добрі відносини і велику турботу про нас, дітей. Навіть
якщо жахлива втрата залишила глибокі рани у моїй дитячій душі, мені все ж вдалося не втратити життєвої стійкості, отримати хорошу професію, створити сім’ю. Материнське благословення на лікарняному ложі було моєю
основною опорою в житті й благословенням у багатьох
відношеннях. Усе інше прийшло з Божою допомогою. Я
впевнений, що наші матері відіграють найважливішу роль
у суспільстві.
Х.Б. / Г.

Фото: © BrAt82 – stock.adobe.com

У віці майже 70 років один брат по вірі згадує про важку втрату,
яку він пережив у п’ятилітньому віці: смерть своєї матері.

ВІРА І СУСПІЛЬС ТВО | «МИ, ДІТИ»
У цій статті
ми публікуєм
о додаткови
до рубрики
й матеріал
«Із Біблії» ди
тячого журна
лу «Ми, діти
».

ІЗ БІБЛІЇ

Риби і риболовля у Палестині
Іхтіс − це також абревіатура.
Грецькою мовою слово «риба» звучить «іхтіс».
а буква «І» означає «Ісус»,
Вона розшифровується наступним чином. Перш
я як «Теу», тобто грецькою «Бонаступна «Х» − «Христос». «Т» розшифровуєтьс
о «йос», яке перекладається «Син».
жий». Наступна літера «І» означає грецьке слов
е, «іхтіс» розшифровується:
Остання буква «С» означає «Спаситель». Отж
а літера означає слово,
Ісус Христос, Божий Син, Спаситель. Тобто кожн
яке описує Ім’я і сутність Ісуса Христа.
ільшість риби в Палестині походить з
Генісаретського озера, отже, це − ПРІСНОВОДНА РИБА. Чистими та їстівними вважали лише ті види риб, які мали
ізлуску і плавники. Молюсків і вугрів, однак,
ажраїльтяни не вживали. У час Ісуса рибу перев
али
влюв
вило
рибу
ку
но ловили СІТЯМИ, вели
ІД
НЕВ
В.
ГАКІ
і
також за допомогою СПИСІВ
ри;
використовували тільки біля узбережжя
балки закидали свої сіті на мілководді, а потім
али
витягували їх на берег. ТРАЛ, навпаки, закид
ом.
човн
за
вслід
ли
посеред озера й потім тягну
або
і,
човн
на
зу
Його розвантажували або одра
пізніше на березі.

Фото: © Christelle.delforge - stock.adobe.com

Б

Інколи на Генісаретському озері
раптово здіймалися буревії, що несли
небезпеку життю рибалок. Чимало
човнів перекидалися. Рибалки, які часто
не вміли плавати, тонули у бурхливих
водах. Якщо чоловік у домі був рибалкою,
то нерідко до праці долучалася вся
сім’я. Його сини також ловили рибу
на озері, а тим часом дружини в’язали
сіті. Інші члени сім’ї чинили човна
або заготовляли рибу для тривалого
зберігання, коптили її, обсмажували чи
висушували. Великі сім’ї рибалок інколи
наймали працівників для допомоги в
праці. Рибу, яку рибалки не споживали,
вони везли в Єрусалим. Вони продавали
її на великому РИНКУ. Ворота, через
які торговці рибою входили в місто,
називалися «Рибні ворота».
Ісус бажав зробити Своїх учнів
ЛОВЦЯМИ ЛЮДЕЙ. Тим самим Він
показав, що вони мали сповіщати
Євангеліє і збирати людей для Його
справи. У першому столітті християни
використовували рибу як СИМВОЛ
віри. Риба стала певним ТАЄМНИМ
СИМВОЛОМ раннього християнства.
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ЯК НАВЧИТИ ДІТЕЙ СПОВІДУВАТИ ВІРУ В БО ГА

Розповідати про Бога
Під час останнього уроку в школі Нелі вручила близнюкам Вільме і Антону листівку.
Дорогою додому вони відкрили її. Нею вона запросила їх на свій день народження!
«Там буде весело!» − зрадів Антон. «Але у цей день у нас відбудеться репетиція дитячого хору», − пригадала Вільма. «Як нам бути?» Вони з подивом глянули один на
одного.
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ВІРА І СУСПІЛЬС ТВО | ДІТИ І ЦЕРКВА

К

оли Вільма і Антон повернулися зі школи додому, то дідусь уже очікував їх на обід. Вони повідомили про запрошення на день народження від
своєї найкращої подруги Нелі, яке відбудеться
у п’ятницю. «Ну що ж, доведеться вибирати», − сказав
дідусь.

неабияк захоплюється грою в гандбол і не пропускає жодного тренування. Нелі любить цей вид спорту і вболіває за
декількох гравців, фотографії яких висять в її кімнаті. Для
того, аби колись так само вправно грати в гандбол, вона
відвідує тренування двічі на тиждень.

Подавати хороший приклад
Приймати правильне рішення

Фото: © ivanko80 - stock.adobe.com

Фотo: © Africa Studio – stock.adobe.com

Приймати рішення − означає робити вибір, щонайменше,
між двома варіантами. Для багатьох людей важко риймати
рішення, бо вони бояться помилитися або втратити шанс.
Якщо ми пильно зважимо свої бажання, інтереси і цілі,
то зможемо прийняти рішення, яке нас влаштує. Нерідко
прийняття рішення полягає не у виборі «або-або». Деякі
рішення приймають за допомогою компромісу. Вільма і
Антон мають бажання відвідати обидва заходи: день народження і репетицію дитячого хору. Разом з дідусем діти
міркували над тим, аби побувати на дні народженні хоча б
дві години, а потім піти на репетицію. Однак, часу обмаль ...
Наступного дня у школі Нелі запитала близнюків, чи
прийдуть вони на її свято. Вільма розповіла Нелі, що цього дня відбудеться репетиція дитячого хору, яку вони не
бажають пропускати. Нелі засмутилася, адже їй годі уявити свій день народження без найкращих друзів Вільми і
Антона. У неї виникла думка: «А якщо ми розпочнемо свято на годину раніше? Тоді ви зможете прийти, чи не так? І
чому для вас, власне кажучи, є такою важливою репетиція
дитячого хору? Що в ній привабливого?»
Антон і Вільма розповідли про мюзикл «Йона», в якому
вони минулого року брали участь, а також про те, яку
радість вони отримали. Вони захоплювалися Томою і Лорою, які виконували головні ролі. І вони також мріють
так гарно співати! З тих пір вони не пропустили жодної
репетиції хору. Нелі ставиться до них з розумінням. Вона

У кожної з трьох дітей є хобі, яким вони займаються з
захопленням і завзяттям. Вони витрачають час і зусилля,
аби покращити свої вміння і наслідують своїх кумирів.
Чимало дітей знаходять собі приклади для наслідування,
як от відома зірка YouTube, музикант, старша сестра. У
кожного покоління дітей і підлітків є свої кумири. Однак,
Бог не підвладний модним тенденціям; Його слова завжди
актуальні. Яким чином батьки можуть донести до своїх
дітей те, що Бог є важливішим і кращим прикладом для
наслідування, аніж найвідоміша інтернет-зірка? Як допомогти дітям, аби вони розповідали про свій особливий
приклад для наслідування друзям і, можливо, навіть запросили їх на богослужіння для дітей?
Діти в першу чергу беруть приклад зі своїх батьків. Якщо
діти спостерігають і відчувають у батьків захоплення Божою справою, якщо батьки намагаються поступати згідно
з вірою в усіх життєвих ситуаціях, то створюють для дітей найкращі передумови, аби вони брали з них приклад.
Якщо батьки відкрито і позитивно відгукуються про свою
віру, то діти відповідно поступатимуть.

Сповідувати віру
Близнюки розповіли Нелі про те, що вони щодня моляться Богу, про недільну школу і про те, що церква є для них
важливою. Нелі була захоплена завзяттям близнюків у
хорі й у церкві. Нелі також вірить у Бога. Однак, Він не
має такого великого значення в її житті. Вільма і Антон
впевнено сповідують віру в Бога і, очевидно, християнське
життя викликає у них радість, що викликає у Нелі інтерес.
Можливо, їй варто разом з ними відвідати недільну школу
й особисто переконатися у тому, що саме до вподоби Вільме і Антону?
Християнські цінності, як от солідарність, любов до ближнього, вдячність і віра, дають дітям опору і орієнтир у сьогоднішній швидкоплинний час. Через значну кількість
часу, який діти витрачають на цифрові медіа, існує ризик,
що християнські цінності можуть втратити своє значення. Тому батьки мають, по можливості, регулярно відводити час і показувати дітям, як важливо зберігати єдність
з Богом, Який завжди перебуває поруч з ними, чує їх і
Який дійсно надає допомогу.
НС, 06/2021
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Важливо виявляти повагу до дітей, давати їм доручення в сім’ї та громаді, наприклад, долучати їх до
написання запрошувальних листівок для парафіян

Окрім розмов і молитов у колі сім’ї та в повсякденному
житті, важливо також брати участь у церковних заходах.
Діти, які за звичай ходять на богослужіння разом зі своїми
батьками, відвідують початкову недільну школу й недільну
школу й беруть участь в інших церковних заходах, переважно сповідують віру в Бога.

Виявляти дітям вдячність
Отже, як втілити наведені нами поради у життя в умовах
пандемії коронавірусу? У час, коли брати і сестри мають
дотримуватися дистанції, коли не відбуваються заняття
недільної школи і не проводяться заняття з релігії? Коли
деякі діти не мають змоги відвідувати богослужіння, тому
що їхні батьки мають супутні захворювання і належать до
групи ризику зараження коронавірусом, або коли діти молодшого віку відвідують богослужіння, однак, не все розуміють.
Завдання батьків і громади полягає в тому, аби у цей період
активно долучати дітей до життя громади. Для цього можна використати листівку, відкритку з добрими вітаннями,
повідомлення в WhatsApp, посилання на екранізовану
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біблійну історію або навіть богослужіння, в якому особливу увагу звертають на дітей. Тоді діти відчуватимуть, що
є жаданими та що їх розуміють, тоді вони почуватимуть
себе важливими і цінуватимуть богослужіння.
Дітям також потрібні співрозмовники, з якими вони матимуть змогу поділитися своїми враженнями про богослужіння, наприклад, з батьками чи бабусями й дідусями,
а також учителем з релігії, який по скайпу може вести зі
своїми учнями розмову про останнє богослужіння. Таким
чином, діти і підлітки матимуть змогу духовно зростати і
здобувати знання віри.
Коли Вільма і Антон повернулися додому після розмови
з Нелі, то вони повідомили мамі про спільне рішення, яке
прийняли. Мама зраділа разом з близнюками, адже вони
матимуть змогу відвідати день народження і взяти участь
у репетиції хору. Однак, найбільше вона зраділа тому, що
Вільма і Антон запросили Нелі на наступне богослужіння для дітей. «Бачите, ви розповіли про Бога і Він допоміг
вам» − сказала мама. Вільма і Антон у своїй вечірній молитві висловили Богові вдячність.
Наталія Вольф
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Щасливий той, хто забуває?
(частина 2)
Людина, яка нічого не забуває, навряд чи почувається щасливою. Людина, яка все забуває,
також є нещасливою. «Усе перевіряйте; тримайте те, що добре», − писав Апостол Павло
до Солунян. Це нелегко. Наш мозок намагається діяти таким чином, але нерідко зазнає невдачі.
Однак, ми маємо змогу великою мірою впливати на свою пам’ять: завдяки волі, навчанню і знанню.
Одне ми знаємо напевно: Бог не забуває жодну Свою дитину.

Д

ля того, аби щось забути, спершу ми маємо
щось запам’ятати. Як насправді працює наша
пам’ять? Яким чином взагалі відбувається запам’ятовування? Що відбувається у нашому
мозку? Яким чином відбувається забування?
Збереження знань відбувається у людському мозку в
різний спосіб. Спершу сигнали органів чуття надходять
у робочу пам’ять, яку ще називають ультракороткою
пам’яттю. У ній сигнали органів чуття зберігаються від
пів секунди до двох секунд. Потім вони стираються або
перезаписуються. Це неважко перевірити на собі. Ультракоротка пам’ять найшвидше працює у повсякденному
житті під час ходьби або бігу. Якщо під час швидкої ходь-

би заплющити очі, то приблизно одну або дві секунди ви
будете почувати себе достатньо впевнено. Однак, потім
впевненість стрімко втрачається. Виникає страх і непереборне бажання знову розплющити очі. Через декілька
секунд ми втрачаємо орієнтацію, тому що інформація
про навколишнє середовище і можливі перешкоди після
нетривалого проміжку часу, під час якого вона зберігалася в ультракороткій пам’яті, стирається. Незважаючи
на її можливість миттєво зберігати великі об’єми даних,
приміром, мільйони одиниць інформації, які необхідні
для орієнтації в просторі й часі − але ненадовго.
Тривалість зберігання інформації в ультракороткої пам’яті можна визначити також і за звуками.
НС, 06/2021
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Щойно пролунав останній акорд концерту, у залі настає
тиша, а звуки ще декілька секунд продовжують звучати у
нашій пам’яті. Лише після цього ми усвідомлюємо, що настала тиша. Саме тому диригенти й усі музиканти мають
відвести своїм слухачам короткий час відгомону музичного твору, перш ніж потривожити його рухами чи звуками.

Ультракоротка пам'ять
На щастя, після короткотривалого зберігання в ультракороткій пам’яті інформація, яку мозок вважає неважливою, забувається. Якби всі спогади одночасно або
тривалий період переповнювали мозок, то втратилася би
найважливіша інформація. Лише невелика частина інформації досягає наступного рівня пам’яті − короткотривалу
пам’ять, а мізерно мала її частина досягає довготривалої
пам’яті. Яку саме інформацію мозок вважає важливою для
зберігання − при цьому інколи помилково блокуючи важливу інформацію, − залишається невідомим.
На жаль, пам’ять інколи зіграє з нами злий жарт. Ми
маємо намір запам’ятати біблійну цитату під час богослужіння. Служитель, який проводить богослужіння, називає її місце знаходження у Біблії й зачитує текст. Однак,
нерідко через декілька секунд, найпізніше в кінці зачитаної біблійної, ми забуваємо про її місце знаходження.
Якщо служитель, який проводить богослужіння, після
цього повторить цитату з Біблії ще один або два рази, то
шанси запам’ятати цитату будуть значно вищими. Повторення сприяє збереженню інформації у короткотривалій,
а згодом − у довготривалій пам’яті. Тоді ми матимемо змогу вдома згадати місце знаходження біблійної цитати, яку
взяли за основу богослужіння. Ми можемо також записати, звідки походить біблійна цитата, або повторити про
себе її місце знаходження декілька разів. Це також дієвий
спосіб пов’язати пам’ять про неї з іншою інформацією, наприклад, зоровими, слуховими і тактильними відчуттями,
тобто записуючи. Таким чином, біблійна цитата, яку необхідно запам’ятати, відносно надійно закріпиться в довготривалій пам’яті.

Короткотривала пам'ять
У короткотривалій пам’яті інформація має зберігатися
від декількох секунд до однієї години, аби потім перейти
у довготривалу пам’ять. Короткотривала пам’ять відіграє важливу роль під час згадування. У короткотривалій
пам’яті інформація зберігається лише на короткий час й
відбувається оцінка її важливості, аби її зберегти, перш
ніж вона втратиться. Лише невелика частина інформації успішно досягає довготривалої пам’яті. Події, про які
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людина міркує протягом декількох годин або днів, також
зберігаються у довготривалій пам’яті. Такими виявилися
результатами наукових досліджень. Уся інформація, яку
людина зберігає в пам’яті більше однієї години часу, безумовно потрапляє в довготривалу пам’ять!
Але у короткотривалої пам’яті є одим важливий недолік:
вона має відносно невеликий об’єм збереження інформації. Її об’єм є крихітним. Про це нам добре відомо, коли
намагаємося запам’ятати дев’яти - або десятизначний номер телефону.

Довготривала пам’ять
Довготривала пам’ять − це складова частина нашої
пам’яті. Вона відповідає за зберігання інформації протягом тривалого періоду часу. До неї належить здатність
знову запрошувати певну інформацію. Вона схожа на мережу, розподілену в різних областях нашого мозку. Задіяний навіть «нюховий» мозок. Коли ми відчуваємо певний
запах, то в нашій пам’яті спливають спогади з минулого,
місця і люди, які асоціюються у нас з цим запахом.
У довготривалій пам’яті зберігаються факти, як от цитата з Святого Писання, а також здобуті навички: гра на
музичному інструменті, плавання, спів. Ми маємо змогу
скористатися ними через десятиліття. Можливо, ми володітимемо ними вже не ідеально, однак, майже ніколи не
забуваємо їх повністю.

Забування в Святому Письмі
Ми, люди, забуваємо чимало того, що неодмінно бажаємо запам’ятати. Іще в час Старого Заповіту люди звинувачували Бога в тому, що Він, мабуть, забув про них, і скаржилися Йому.
Однак, Бог також мав причини вважати, що Його народ
забув про Нього. Зокрема у пророка Єремії ми читаємо:
«… а Мій народ Мене забув, − безліч днів тому» (Єремія 2,
32). Як гласить прислів’я: «Чого очі не бачать, того і серцю
не жаль». Людина може забути про те, що не завжди знаходиться перед її очима, що вона не використовує щодня
і що, як їй здається, не є життєво необхідним. Особливо
у час, коли люди своєю працею здобували високого рівня
добробуту, продуманими діями досягали багатих врожаїв
і завдяки сприятливому збігу обставин домагалися миру з
сусідніми народами, вони переставали відчувати потребу
в Бозі й потім майже повністю забували про Нього.
Однак, коли благополуччя Божого народу затьмарювалося, коли діти Божі опинялися в нужді, коли їм загрожували вороги і голод, тоді вони мерщій згадували про
Бога і скаржилися Йому. Тому що Він не надавав негайної
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допомоги і не запобігав нужду. І ось, вони вже вважали,
що Він, напевно, забув про них: «А Сіон сказав: «Господь
мене покинув, забув мене Владика мій!» (Ісая 49, 14)! У
Псалмах також мовиться: «Кажу до Бога: «Скеле моя, чом
мене забуваєш? Чому смутний ходжу я, ворогом прибитий?» (Псалом 42, 10) або: «Доки, о Господи, зовсім будеш
мене забувати? Доки ховатимеш лице Твоє від мене?»
(Псалом 13, 2).

Бог забув про нас?
У Псалмі 44, 16−24 драматично мовиться: ми потрапили
в нужду, але не забули про Бога. «Коли б ми забули Ім’я
нашого Бога, … то чи Бог про це не дізнався б» але ми Тебе
не забули. «Устань! Чому спиш, Господи?».
Це так властиво людині, вельми властиво. Коли ми вважаємо, що хтось нас підвів, то підвищуємо голос. Ми не
тільки звинувачуємо іншу людину в тому, що вона про нас
забула, але й порівнюємо свою власну вірність з її начебто
невірністю. Подібне відбувається по відношенню до Бога
(Псалом 44, 18−27): «Устань! Чому спиш, Господи?», «Чому
обличчя Твоє ховаєш, забуваєш наше горе й гніт наш?»,
«Хоч ми Тебе й не забули».
Реакція, до якої якій ми, люди, навіть у XXI столітті охоче вдаємося: якщо нас не задовольняють умови життя, то
причина полягає у тому, що Бог начебто бажає нас покарати або забув про нас. Однак, обидві причини не відповідають дійсності.
Господь відповів зневіреному народові словами, які вселяють упевненість: «Глянь! Я записав тебе в Себе на долонях» (Ісая 49, 16). Бог записав твоє ім’я на Своїй руці
− це неможливо, аби Він забув про тебе. Так мовить також
псалмоспівець: Господь «про них пам’ятає, і не забуває Він
зойку убогих!» (Псалом 9, 13). Ці слова вселяють неабияку
упевненість!
На жаль, нам, людям, властиво забувати, коли впадаємо
в страх і паніку. Тоді добрі справи, допомога і підтримка
Бога й людей мерщій забуваються. У своїх бідах ми звинувачуємо всіх людей які, як нам здається, покинули нас
або забули: «Чи милосердитися забув Бог? Чи в гніві замкнув Він Своє милосердя? Кажу я: «То біль мій, що десниця Всевишнього змінилась» (Псалом 77, 10−11). Людина
звинувачує Бога в непостійності й вважає, що її вірність
більша, аніж Божа. За таким сміливим докором і звинуваченням стоїть лише страх, який інколи годі перебороти
навіть за допомогою віри. Псалми відверто розкривають
перебільшені людські емоції і слабкості нашої пам’яті в
умовах стресу.
Біль, який наступає через забуття друзями і ближніми,
псалмоспівець зазнав на власному досвіді: «Мене, немов

мерця, забуто в серці» (Псалом 31, 13). Таке відчуття неабияк обтяжує нашу душу.
Про інший вид забуття мовиться в книзі Приповідок.
Забути про нужду, стерти погані спогади, заглушити біль,
знову відчути радість: «Дайте п’янких напоїв тому, що погибає, і вина тим, яким на серці гірко; нехай п’є й забуде
свої злидні, і нехай більше не згадує про своє горе» (Приповідки 31, 6 і 7). Однак, Приповідки також застерігають
про небезпеку, яку таїть у собі алкоголь. Перебуваючи в
стані сп’яніння, людина надто легковажить своїми зобов’язаннями, схильна прикривати й виявляти несправедливість: «То не царям, о Лемуеле, не царям вино пити, ані
князям бажати п’янких напоїв! Щоб вони, напившись, знову не забули, та не покривили суду всіх, що пригноблені»
(Приповідки 31, 4 і 5).
На обличчі з’являється посмішка, коли ми читаємо численні запевнення псалмоспівця у Псалмі 119 про те, що за
жодних важких обставин він ніколи не забуватиме слова
Господа, Його Ім’я, Його закон, заповіді й настанови. О, як
добре, якби ми виявилися спроможними так поступати
навіть в умовах страху й нужди. Однак, ми, люди, нерідко
маємо слабку пам’ять і постійно потребуємо запевнення у
тому, що Бог ніколи нас не забуває.
Пам’ятаймо про слова Ісуса, які Він мовив Своїм невпевненим учням: «Хіба п’ять горобців не продаються за два
шаги? А ні один з них не забутий у Бога. Ба навіть і волосся
на голові у вас усе пораховане. Не бійтесь: ви вартісніші
за багатьох горобців!» (Від Луки 12, 6 і 7). Пам’ятаймо про
цей образ горобців, яких Бог не забуває, як пораховано волосся на нашій голові, коли в нас виникає страх, що Бог,
можливо, забув про нас. У важкі дні не забуваймо про втіху Того, Хто ставиться до нас, немов до Своїх дітей, як про
це мовив автор Послання до Євреїв. Якою втіхою є слова:
Бог є і залишиться нашим Отцем, Який ніколи не забуде
про Своїх дітей!

Ми сміємо забувати
Отже, пам’ятаймо і виконуймо також цінну пораду Апостола Павла, який мовив: «... забуваю те, що позаду, і змагаюся до того, що попереду, женусь до мети, по нагороду
високого Божого покликання в Христі Ісусі». Тут йдеться про забування, яке є великим щастям, бо воно уможливлює істинне стремління до слави Отця. Забувати −
означає здобувати свободу.
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Вознесіння Христове
Про вознесіння Ісуса Христа мовиться у Біблії, а саме: в Євангелії від Луки і в Діяннях Апостолів
(Від Луки 24, Діяння 1). Воскреслий, Який упродовж сорока днів після Пасхи перебував разом
зі Своїми, остаточно повернувся до Отця. Яке значення і яке походження має свято Вознесіння?
Коли його відзначають?

В

ознесіння Ісуса Христа тісно пов’язане з святом
Пасхи − настільки тісно, що в первісній церкві не
існувало окремо свята Вознесіння, а піднесення
Ісуса до Отця відзначали на Великдень. В Єрусалимі й інших містах, у яких відбувалися богослужіння
перших християн, П’ятидесятницю і Вознесіння спершу
відзначали в один день, а саме на 50-й день після Пасхи,
тобто на П’ятидесятницю. З IV століття П’ятидесятницю й
Вознесіння відзначають окремо, посилаючись на вказівку
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в Діяннях Апостолів, і з тих пір Вознесіння відзнаючать на
40-й, а П’ятидесятницю − на 50-й день після Пасхи. Отже,
свято Вознесіння, яке започаткували на другий четвер перед П’ятидесятницею, стало передвісником свята П’ятидесятниці. Сорок днів − це не тільки час, який Воскреслий
Ісус перебував серед Своїх учнів, а цей період також знаменує сороковини посту перед Пасхою.

Фотo: © Д-р Банмюллер

ВЕРА И ОБЩЕС ТВО

Вознесіння і Друге Пришестя Христа

Свято Вознесіння Господнього

Вознесіння, П’ятидесятниця і Друге Пришестя Христа
нерозривно пов’язані. Адже після того, як Ісус через сорок днів після Свого воскресіння був піднесений у колі
Своїх Апостолів до Бога, Свого Отця, Він сів по правиці
Божій. Звідти Ісус знову повернеться і забере Своїх серед
мертвих і живих. Христос відійшов до Отця, Він посилав
Святого Духа на П’ятидесятницю і повернеться до Своїх в
день Свого Другого Пришестя. Про це переконливо свідчили слова двох мужів, які тлумачили здивованим Апостолам вознесіння: «Мужі галилейські! Чого стоїте, дивлячись на небо? Оцей Ісус, Який від вас був взятий на небо,
так само прийде, як Його ви бачили відходячого на небо»
(Діяння 1, 11).

Церковне свято Вознесіння завжди відзначають у четвер, завжди за десять днів до П’ятидесятниці. У Німеччині Вознесіння з 1934 року є державним святом. Щодо
розрахунків дати його святкування, то вони є достатньо
непростими. Щодо Різдва все зрозуміло: його незмінно
відзначають 25 грудня, адже воно є неперехідним святом.
Пасха, дата якої визначає дату Вознесіння, − це перехідне
свято, про дату якого в ранній церкві століттями точилися суперечки: Воскресіння Господнє прагнули відзначати
достовірної дати, а оскільки її розрахунки могли здійснювати в різний спосіб, то виникали суперечки, які вирішували поступово та з неабиякими зусиллями. Дата Пасхи
залежить від місяця. А дату Вознесіння вираховували на
основі слів у Діяннях (Діяння 1, 3) про те, що Ісус після
Свого розп’яття і воскресіння перебував разом з Своїми
Апостолами ще сорок днів.

Передвісники в Старому Завіті
Про Вознесіння Христове мовиться ще в Старому Заповіті. У ньому є передвісники Вознесіння Христового.
Згадаймо, приміром, про Еноха. Біблія повідомляє про те,
що він «ходив з Богом» (Буття 5, 24). Як наслідок «його
не стало, бо Бог узяв його», тобто підніс його. Отже, Еноху не довелося зазнати смерті. У Посланні до Євреїв Енох
постає як приклад віри (Євреїв 11, 5). Один з найвидатніших мужів Божих в Ізраїлі, пророк Ілля, також був взятий
Богом на небеса. Ілля, ідучи зі своїм учнем Єлисеєм, був
взятий на небо на вогненній колісниці (2 Царів 2, 11). Бог
пошле його з небес, «перше ніж День Господній настане,
великий й страшний!». Ілля «приверне серце батьків до
синів, і серце синівське до їхніх батьків, щоб Я не прийшов, і не вразив цей Край прокляттям!» (Малахія 4, 5 і 6).
Про прихід Іллі перед Днем Господнім свідчить також Новий Заповіт. Згідно з Євангелієм від Марка, Ісус мовив під
час Свого преображення: «Ілля має прийти перше і знову
все до ладу приведе», − Він вказував на те, що Ілля вже повернувся в постаті Івана Хрестителя (Від Марка 9, 12 і 13).

Наближення до Бога
Отже, Вознесіння означає наближення до Бога, до небес.
«Небеса» означають не конкретне місцезнаходження Бога,
а Його вічну обитель. Як гласить відомий вислів російського космонавта Гагаріна, який був християнином, здійснивши свій перший політ у космос, він не побачив Бога −
адже Божа обитель − це не конкретне місцезнаходження,
яке можна відвідати.

Звичаї святкування Вознесіння
З цим святом пов’язано чимало звичаїв, які збереглися в народі в різних регіонах, адже з часу Середньовіччя церковний
рік визначав періоди польових робіт. На Вознесіння існував
такий звичай: на успадкованих або придбаних орних землях
і володіннях їхали верхи, просячи у Бога Його благословення
на багатий урожай. Згідно з традицією на свято Вознесіння
також випікають пироги прямокутної форми, начинені цибулею і коржі у формі драбинки (з перекладинами). Також
випікають млинці, варять яйця. У спеціальних молитвах
звертаються до Господа, просять про допомогу.

Вознесіння у вірі
Віру Ісуса Христа, Який згідно з Святим Писанням був
розп’ятий, помер, воскрес і вознісся на небо, сповідували
християни ще в II столітті. У положенні Староримського
Символу віри, попереднику ранньохристиянських Символів віри, закріплена віра у вознесіння Ісуса. Це положення було включено в Апостольський Символ віри, який є
частиною Новоапостольського Символу віри: «...вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя,
звідки прийде судити живих і мертвих». Отже, Вознесіння
Христове і сьогодні є надбанням віри.
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1. У який день тижня відзначають Вознесіння Христове?
А) у неділю
Б ) у четвер
В ) у середу
Г ) у суботу

?
?

6. Скільки каменів використав Ілля на горі Карміл для того,
аби звести вівтар?
А) десять
Б) чотири
В) дванадцять
Г) три

2. Яка хижа тварина була поширена в Ізраїлі в біблійний
час?
А) сибірський тигр
Б) німецький лев
В) сірійський бурий ведмідь
Г) кадьяцький ведмідь

7. Як називається Бог в 24-у Псалмі
А) Цар
Б) Пастир
В) Пророк
Г) Будівельник

3. Як називається розповсюджений вид дерева в Ливані?
А) ялиця
Б) кедр
В) клен
Г) гінкго

8. У якій пророчій Книзі бере свій початок відомий «колос
на глиняних ногах»
А) у Книзі пророка Даниїла
Б) у Книзі пророка Йони
В) у Книзі пророка Ісаї
Г) у Книзі пророка Амоса

4. Як називався відомий голландський органний композитор?
А) Йоганн Еразмус
Б) Ян Тітелуз
В) Флор Пеетерс
Г) Ян Пітерсзон Свелінк

9. Де знаходиться причта про милосердного самарянина?
А) у Євангелії від Луки 15
Б) у Євангелії від Марка 1
В) у Євангелії від Матвія 5
Г) у Євангелії від Луки 10

5. Хто написав мелодію пісні «За Боже діло ми стоїмо» (№ 48
у російськомовному пісеннику)?
A) Вольфганг Тост
Б) Еразм Альбер
В) Йоганн Крюгер
Г Йоганн Міхаель Гайдн

10. Що означає ім’я Авраам?
А) син Авраама
Б) отець багатьох народів
В) отець миру
Г) син миру

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА

Фото: Д-р Банмюллер

Картина, наведена на зображенні, належить одному з найвидатніших південнотірольських художників готики Фрідріху Пачеру (народився близько 1435
року, помер у 1508 році). Нерідко життєві обставини тодішніх майстрів
неможливо достовірно відтворити. Повний перелік творів Фрідріха Пачера,
окрім припущень щодо його авторства, залишається загадкою історії. Пачер
писав здебільшого панельні картини і фрески в готичному стилі, як і наведена
картина 1498 року, з церкви в Аслінге в Східному Тиролі / Австрії. На картині
зображений епізод з Євангелія від Луки (Лк 7, 36-50). Фарисей на ім’я Симон
запросив Ісуса на трапезу. До Ісуса підійшла жінка і помазала Його ноги
пахощами. Жінка, як мовиться, була грішницею, але в чому саме полягає її гріх,
невідомо. У будь-якому випадку, Ісус мав відмовити їй торкатися до Себе –
тим паче помазати Себе! Однак, Ісус порушує правило і не тільки дозволяє
Себе помазати, а й прощає їй гріхи, і в свою чергу, викликав обурення у гостей
Симона. Грішницю у церковній традиції ототожнюють з одним біблійним
персонажем. ЯК ЗВАТИ ЖІНКУ З НОВОГО ЗАВІТУ, ЯКУ ОТОТОЖНЮЮТЬ
З ГРІШНИЦЕЮ?
(Відповідь див. на стор. 2)
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