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Бог може все, я це точно знаю
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Представництво

Я
кщо спортсмени беруть участь в Олімпійських іграх, 
то представляють країну, під прапором якої висту-
пають. Про це свідчить також присутність на них 
символів різних націй, особливо – під час церемонії 

нагородження. Для багатьох спортсменів подібне представ-
ництво є додатковою мотивацією для тренування і боротьби 
не тільки за особистий успіх, а й за успіх країни. Якщо вони 
досягають значних успіхів, то, повернувшись додому, отриму-
ють, можливо, від глави держави нагороду у вигляді ордена. Не 
обов'язково, при цьому, отримувати орден чи медаль. Шанують 
також тих спортсменів, які, хоча й не здобули великих успіхів, 
та все ж робили все від себе залежне й виступили зразково.  

Ми – учні й учениці Ісуса Христа. Він послав нас у світ, 
аби ми представляли Його на цій землі (пор. Від Івана 17, 18; 
20, 21). У своєму повсякденному житті ми – коли навчаємося 
чи йдемо на роботу – працюємо не тільки задля власного успі-
ху, а й представляємо Ісуса Христа. Наше завдання полягає в 
тому, аби представляти Ісуса та Його вчення. Це – прекрасна 
мотивація здобувати дедалі більше Його сутність. 

Нагороду, яку ми отримаємо за це, годі порівняти з орденом 
чи медаллю: людина, яка представляє Ісуса, виступає і бореть-
ся за Нього, може бути абсолютно впевненою, що Ісус зробить 
те саме для неї, причому абсолютно незалежно від здобутого 
нами успіху.

Імпульс із богослужіння Першоапостола
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С
воїм розташуванням на північному березі Цюріх-
ського озера Цюріх, одне з найкрасивіших давніх 
міст Швейцарії, завдячує тому, що впродовж ба-
гатьох років є одним з найбільш сприятливих для 

життя міст світу. Саме так, можливо, і думав Ріхард Норд-
манн, виходець з Північної Німеччини, коли приїхав сюди 
в 1893 році в пошуках роботи. Він швидко познайомився з 
новими друзями і розповідав їм про свою віру. Вони разом 
працювали над створенням громади Новоапостольської 
церкви, яка була офіційно заснована на П'ятидесятницю 
1895 року майбутнім Першоапостолом Фрідріхом Кребсом 
у міському районі Готтінґен. Згодом з’являлися нові гро-
мади, і в 1905 році заснували апостольський округ Швей-
царія-Баден, з якого під час Першої світової війни виник 
апостольський округ Швейцарія. З 2018 року цей округ зна-
ходиться під опікою Окружного Апостола Юрґа Збіндена. 
Окрім Швейцарії, до регіону його діяльності входять також 
Австрія, Іспанія, Гібралтар і Андорра, Італія, Сан-Марино, 
Румунія, Молдова, Болгарія, Угорщина, Чехія, Словаччина, 
Словенія та Куба. У його розпорядженні знаходяться зага-
лом 469 громад, які налічують близько 56000 братів і сестер.  
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БОГОСЛУЖІННЯ У М. ЦЮРІХУ /
ШВЕЙЦАРІЯ

ДАТА: 23 травня 2021 р.
БІБЛІЙНА ЦИТАТА:  Римлян 8, 14
ВСТУПНА ПІСНЯ:  «Всі дякуймо Творцю!»
(№ 60 в україномовному пісеннику)
СУПРОВІД: Окружні Апостоли Майкл Депп-
нер, Міхаель Еріх, Леонард Кольб,
Рюдігер Краузе, Вольфґанґ Надольний, Райнер 
Шторк та Юрг Збінден, помічник 
Окружного Апостола Гельге Мутчлєр й Апо-
столи Рольф Камензінд, Томас Дойбель і Мат-
тіас Пфютцнер
ПРИМІТКА: Богослужіння з нагоди П'ятиде-
сятниці
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М
ої дорогі брати й сестри, ми відзначаємо 
свято П'ятидесятниці у незвичайний спосіб, 
та все ж будемо дотримуватися нашої пре-
красної й улюбленої традиції і почнемо бо-

гослужіння з читання із Біблії. Наш перекладач здійснить 
його.

Читання з Книги пророка Йоіла 3, 1-2 та з Послання до 
Ефесян 3, 14-21:

«А після цього Я виллю Мій Дух на всяке тіло. Ваші сини 
й ваші дочки будуть пророкувати, вашим старим сни 
будуть снитись, і ваші юнаки будуть бачити видіння. Та 
й на рабів та на рабинь того часу Я виллю Мій Дух.

Ось чому я згинаю свої коліна перед Отцем, від Якого 
бере ім'я все отцівство на небі й на землі; щоб Він дав вам 
за багатством Своєї слави скріпитись у силі через Його 

Святий Дух - Творець

Духа, на зростання внутрішньої людини, і щоб Христос 
вірою оселивсь у серцях ваших, а закорінені й утверджені 
у любові - спромоглися зрозуміти з усіма святими, яка її 
ширина, довжина, висота і глибина, і спізнати оту любов 
Христову, що перевищує всяке уявлення, і таким чином 
сповнились усякою Божою повнотою. А тому, хто може 
зробити куди більше за те, чого ми просимо або що ми 
розуміємо за діючою в нас силою, - йому слава в Церкві та у 
Христі Ісусі по всі роди на віки вічні. Амінь».

М
ої дорогі брати й сестри, як я вже згадував, ми 
знову не можемо відзначити свято П'ятидесят-
ниці у звичайній обстановці. У минулому році я 

й уявити собі не міг, що ми ще раз святкуватимемо П'яти-
десятницю саме так. За рік у світі, у церкві й у нашому осо-
бистому житті відбулося чимало подій, яким ми не може-
мо дати пояснення. Ми не були готовими до всього цього,

«Усі бо ті, що їх водить Дух Божий, вони - сини Божі».

Цитата з Біблії: Римлян 8, 14
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усе сталося зовсім несподівано, і ми ставимо собі запитан-
ням, чому Бог допустив це. Я маю відповісти чесно: ми не 
знаємо цього, я не знаю, ніхто не знає. Ми не розуміємо 
Бога. А тому нам треба довіряти Йому, і ми сповнені рішу-
чості саме так робити. Адже ми знаємо Бога і знаємо, що 
Він є Тим, Хто, як було зачитано з Біблії, «може зробити 
куди більше за те, чого ми просимо або що ми розуміємо» 
(Ефесян 3, 20). Ми віримо в це й переконані у цьому. Бог 
може зробити все, навіть те, що перевершує людське ро-
зуміння, для Нього не існує жодних меж.

Його любов перевершує людське уявлення. «… що 
ми розуміємо за діючою в нас силою» (Ефесян 3, 20), як 
тут мовиться. Бог – це любов. Він працює задля нашого 
спасіння, і Він діє також у нас з вами. Звичайно, на 
П'ятидесятницю Бог Святий Дух вразив присутніх Своєю 
неймовірною силою. Учні й натовп почули шум потужної 
бурі й побачили вогненні язики. Вони несподівано 
заговорили іншими мовами. Це було знаменням великої 
Божої сили. Отримання дару Святого Духа згодом також 
супроводжувалося могутніми знаменнями (Дії 2, 1-4). 
Вони давали людям зрозуміти, що Святий Дух присутній 
і що Він діє. 

Знамення, що справляли велике враження, тривали 
лише короткий час. Святий Дух усе більше й більше діяв 
по-іншому: Він розпочав діяти в душах і серцях людей, які 
були хрещені й запечатані Святим Духом, Він діє також 
як для нас, так й у нас. Святий Дух діє у нас, аби принести 
спасіння нашим душам. Ми можемо частково бачити 
результати Його діяння, адже Він змінює нашу поведінку. 
Отже, Святий Дух діє в церкві і впливає на поведінку 
віруючих людей. 

Є прояви Святого Духа, які ми не бачимо. Святий Дух 
очищує, освячує і виправляє нас. Цього ми не можемо 
бачити, це бачить тільки Бог. Але ми довіряємо Богові, 
довіряємо Його потужному діянню у нас.

Святий Дух бажає дарувати нашій душі спасіння. 
Чимало людей, що далекі від християнської віри, не згодні 
з таким уявленням про спасіння душі; вони, приміром, 
кажуть: «Ви просто хочете, аби ваші члени зоставалися 
в церкві. Ви пояснюєте їм, що вони отримають спасіння 
і що життя на землі є жахливим і що на ній переважають 
страждання. Люди приходять до церкви, аби уникнути 
цієї долини сліз». А ще інші кажуть: «Ви говорите 

людям, що вони є поганими і що за це Бог покарає їх. 
Єдиний спосіб уникнути покарання – виявляти віру». 
Але, дорогі брати й сестри, наше розуміння спасіння душі є, 
безумовно, не таким, ми бажаємо зовсім іншого спасіння. 
Христос – наше майбутнє. Наше спасіння полягає в тому, 
аби преобразитися в образ Ісуса Христа. Ми хочемо бути 
такими, як Він, це – мета нашої віри, це спасіння, на яке 
ми покладаємо свою надію. Ісус був без гріха, у Його серці 
завжди перебував мир, Він долав будь-які труднощі, не 
вдаючись до насильства. Що б не відбувалося, Ісус завжди 
тримав під контролем Свою долю. Він проявляв досконалу 
любов. Це – наша мета. Ми хочемо преобразитися в образ 
Ісуса, проявляти досконалу любов, контролювати свою 
долю, долати зло, не вдаватися до насильства, і мати у 
своєму серці досконалий мир.

Н
аше спасіння – це не втеча, а завершення! Саме в 
цьому полягає діяння Святого Духа. Святий Дух 
діє у нас і перетворює в образ Ісуса Христа. Бог 

Святий Дух – це Дух творіння, Він – Творець нового світу. 
Завдяки хрещенню Водою і Святим Духом Він творить у 
нас щось цілковито нове. Ми народилися згори, від Води 
й Духа, і стали новим створінням у Христі – це величне 
діло Святого Духа.

С
вятий Дух є також Духом сили. Він додає нам сил, 
аби ми преображалися в образ Ісуса. Будь-яка лю-
дина, яка отримала дар Святого Духа, має мож-

ливість і здатність преображатися. Наше преображен-
ня – запорука того, аби бути подібними до образу Ісуса. 
Тут немає жодних сумнівів. Святий Дух – це Дух сили, але 
Він застосовує Свою силу лагідно, Він не примушує, а веде 
нас. Він каже нам, що робити, а чого не робити, але рішен-
ня – завжди за нами. Святий Дух - це Дух сили, однак, ла-
гідної сили. Він дає нам вказівки, Він веде і направляє нас.

Святий Дух є також Духом руху. Він хоче, аби ми 
рухалися уперед, Він не змушує, а мотивує нас до цього. 
Він відкриває нам славу Ісуса Христа і любов Бога. Він 
викликає в нас бажання спілкуватися з Богом. Він показує 
нам, яке майбутнє очікує на нас, і спонукає рухатися 
уперед. Він об’являє нам сутність Христа, Він закликає 
продовжувати працювати над собою і мовить: «Ти можеш 
робити це! Іди вперед, рухайся, не зупиняйся!» Отже, 
Святий Дух - це Дух руху.
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                Наше спасіння – це не втеча, 
                                                      а завершення!

                 Любов Бога перевершує людське уявлення
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Д
ух творіння, Дух сили, Дух руху: дозволь Святому 
Духу направляти й вести тебе! Нехай Він надихає 
тебе! Якщо ти виконуватимеш те, що Він підказує 

тобі, то будеш подібним до Ісуса. У цьому немає жодних 
сумнівів. Маючи Його силу, ми можемо впоратися з цим 
завданням.
Я сказав, що Святий Дух є Творцем нового, нового світу, 
і я хотів би більш докладно зупинитися на цьому аспекті. 
Що значить бути Творцем? Святий Дух творить речі, яких 
раніше не було. Творець творить щось цілковито нове, 
досі невідоме, і Він здатний створити це з нічого. Так Бог 
створив світ – з нічого. Це те, чого ми, люди, не можемо 
збагнути; ми не в змозі створити щось з нічого.
Святий Дух творить щось цілковито нове: Наречену 
Христову. Він заснував Церкву і хоче привести її до 
завершення. Ті, хто увійде в Боже Царство, будуть 
подібними до Ісуса. Якщо подивитися на це своїм людським 
поглядом, то змушені визнати, що ще не є такими. Видима 
церква та її члени ще далекі від досконалості. Однак, 
довірмося Святому Духові, Творцеві, Він здійснить це, і, 
якщо ми дозволимо Йому вести себе, то можемо зробити 
свій внесок у Його творіння. Якщо ми, дійсно, будемо 
водимі Святим Духом, то будемо здатними долати будь-
які розбіжності, здатними прощати і миритися, здатними 
об'єднувати як сильних, так і слабких, здатними любити 
й служити один одному. Не сумуйте з приводу того, що 
сьогодні все це не так! Церква зазнає завершення і стане 
такою, якою Христос хоче бачити її. Дозволь Святому 
Духові вести себе, і ти таким чином зробиш свій внесок 

у це творіння, у побудову чудової Церкви, яка відповідає 
волі нашого Господа. Святий Дух наділений силою 
творити щось абсолютно нове, досі небувале.
За останні місяці відбулося чимало подій. Я знаю про 
багатьох сестер і братів, життя яких повністю змінилося. 
Померла кохана людина, довелося перенести важку 
хворобу, в особистому житті через пандемію відбулися 
несподівані зміни. Брати й сестри виявилися таким чином 
в абсолютно новій ситуації, до якої вони не були готовими. 
Багато хто почуває себе покинутим напризволяще. Вони 
не знають, як далі бути? Довірмося силі Святого Духа! 
Навіть якщо ти потрапив в абсолютно нову й незнайому 
ситуацію, то Він підготує тобі шлях до благословення і 
втіхи. Він знайде шляхи й засоби, аби благословити тебе, 
сповнити миром чи навіть радістю. Нова ситуація не 
перешкодить Йому принести тобі спасіння, преобразити 
тебе в образ Ісуса. Довірмося силі Творця, Святому Духові, 
Він здійснить це.

Я знаю також про багатьох братів і сестер, які засму-
чені, бо не відбулися бажані зміни. Я думаю про 
людей, які живуть у надзвичайно складних умовах. 

Вони зазнають насильство і потерпають від злочинності, 
вони живуть в умовах, які ми в Європі навіть уявити собі 
не можемо.  Вони бажають змін, бажають спокою і миру, 
бажають побільше впевненості, але нічого не відбуваєть-
ся. Брати і сестри, я знаю про ситуацію, у якій ви перебу-
ваєте! Я співчуваю вам, вашим стражданням. Але я радив 
би вам довіритися силі Творця. Його діяння не обмежене 

Якщо ми дійсно водимі Святим Духом,
то здатні долати будь-які розбіжності,

здатні пробачати й миритися
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умовах така ж, як і у великому красивому храмі. Дозволь 
Святому Духові вести тебе, Він подарує тобі радість, мир 
і спасіння.
      В деяких країнах нам доводиться мати справу із зовсім 
новою ситуацією. У нас там було багато громад, майже 
в кожному селі. У нас там було багато братів і сестер. 
За нашим розумінням так мало продовжуватися далі: 
церкви мали зростати і число прихожан збільшуватися. 
У нас було багато дітей, які, у свою чергу, мали також 
народжувати дітей. І ми думали, що так все буде 
продовжуватися. Але реальність виглядає зовсім по-
іншому. Тепер ми з ностальгією і сумом дивимося у 
минуле: «А пам'ятаєш, скільки у нас було громад? А 
пам'ятаєш, скільки у нас було молоді?» Усім людям, які 
страждають від цієї ситуації, священнослужителям і 
настоятелям, я хотів би сказати: я знаю про ваші думки, 
я знаю про ваш біль. Нехай же Святий Дух надихає 
нас. Він мотивує нас продовжувати працювати. Не 
зосереджуйтеся на минулому! Довіртеся Творцеві, Він 
готуватиме новий шлях, аби благословляти вас, дарувати 
радість і мир. Дозвольте Святому Духові вести себе. І Він 
завершить Свою справу!

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ

ЛЕОНАРД Р. КОЛЬБ:

Окружний Апостол Кольб 
(США) зупинився на 
висловлюванні Першоапостола 
про те, що Бог
творить з нічого щось 
цілковито нове. Це прекрасна 

властивість нашого Бога. «Він любить нове, - 
сказав Окружний Апостол. – Цей Бог є нашим 
Отцем, ми носимо Його ім'я. Цей Бог зійшов на 
П'ятидесятницю у вигляді Святого Духа і хоче 
тепер жити й зростати у нас. Він бажає змінювати 
й преображувати нас у щось прекрасне». Якщо ми 
дозволимо Святому Духу вести себе, то Він відкриє 
нам можливість, аби ми любов’ю служили один 
одному. «Можливо, ми знайдемо в громаді нового 
друга, з яким ми досі не так часто спілкувалися. 
Тоді ми побачимо, як виникають речі, яких раніше 
ніколи не було - щось надзвичайно прекрасне».

зовнішніми чинниками. Навіть у нестерпно  важкій ситу-
ації, де нічого не міняється, Він дарує тобі спасіння. Він 
готує тобі шлях до спасіння, йдучи яким, ти зазнаєш бла-
гословення, знайдеш мир і радість навіть у найприкріших 
обставинах життя. Дозволь Святому Духові надихати й 
утішати тебе.

Я думаю також про братів і сестер, які сподіваються 
на поліпшення ситуації в церкві. Ви хочете мати 
пристойну церковну будівлю: чотири стіни, дах, 

декілька пар лавок і туалет? Ви мрієте про інструменти, 
аби грати на них? Ви вже роками чекаєте на все це, але 
нічого не відбувається? Я знаю, що минуть десятиліття, 
перш ніж всі громади матимуть ось таку просту церков-
ну споруду, якщо це взагалі станеться. Я знаю, що дех-
то  розчарований. Я знаю, що був момент, коли ви були 
навіть роздратованими й сердитими. Я обіцяю вам, що 
ми, церква, зробимо для цього все від нас залежне. Але 
ми маємо бути реалістами. Для цього треба десятиліття. 
Не забувайте, що дієвість Святого Духа не обмежується 
тільки тим, що ми маємо сьогодні. Він готує Христову 
Наречену навіть під відкритим небом. Його сила в таких 
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ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ

МАЙКЛ ДЕППНЕР:

Окружний Апостол Деппнер 
(Західне Конго) порівняв 
наші серця з будівельними 
майданчиками, які є іноді 
чистими й акуратними, а іноді 
там панує безлад. 

На будівництвах часто розміщують зображення 
майбутньої споруди. «Для збудування наших 
сердець таким зображенням є Ісус Христос, – 
сказав Окружний Апостол. – Мене зворушує думка 
про те, що ми ростемо, розвиваємося і будуємо, 
аби бути подібними до образу Ісуса Христа». 
Власними силами ми, зрозуміло, не впораємося з 
цим завданням. Але це не є причиною для того, аби 
опустити руки: «Наша втіха в тому, що Небесний 
Отець знає, чим усе закінчиться. Він обрав тебе й 
мене, бо знає, що це можливо, що це відбудеться!»

Коли ми молимося: «Нехай буде воля Твоя», 
то нехай ця молитва відображає 

наші особисті наміри.
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Святий Дух, Дух творіння, сили і руху, діє в ду-
шах людей, які хрещені Водою і Святим Духом. 
Він творить щось цілковито нове з нічого. Якщо 
ми довіряємо Йому і якщо водимі Ним, то Він 
завжди знайде шлях, аби дарувати нам мир, 
радість і спасіння. Наша мета – стати подібними 
до образу Ісуса Христа.

все те, що Святий Дух велить нам робити. Нехай 
особистим наміром кожного з нас буде – бути водимими 
Святим Духом. Ми маємо жити відповідно до Його волі. 
Це стосується також тих людей, які перебувають зараз 
удома, тисячі, сотні тисяч братів і сестер, які сьогодні 
разом з нами виголошуватимуть цю молитву. Отже, це 
наша спільна відповідальність: виконувати Божу волю. 
Живімо з натхнення Святого Духа. Усе, що виходить 
від Святого Духа, сприяє єдності Церкви. Ми не хочемо 
насаджувати свою власну волю, а прагнемо єдності в 
Церкві. Ми прагнемо жити із спонуки Святого Духа і йти 
услід за Ним.
      Саме так ми спільно виявляємо довіру до Бога: «Бо Твоє 
є Царство і сила і слава навіки». Це наше переконання, це 
наша сила і наша втіха.

      Я знаю також, що деякі люди налякані, бо гадають, що 
в нашій церкві гряде революція; вони не в захваті від цієї 
думки. Але тут немає небезпеки. Ми бажаємо слідувати 
за Святим Духом, Він творить щось цілковито нове, досі 
небувале. Не забувайте, Святий Дух єдиний з Отцем 
і Сином, Він не говорить Сам від Себе, а відкриває нам 
вчення Ісуса Христа, Сина Божого. Він завжди буде діяти 
в рамках, визначених Ісусом Христом. Він буде діяти в 
рамках Євангелія, учення Ісуса Христа, Він буде діяти в 
рамках Церкви, яку заснував Ісус Христос, з таїнствами 
й апостольським служінням, даним Ісусом Христом. Він 
не творить нічого власного. Святий Дух єдиний з Отцем 
і Сином. Дозвольте Святому Духові вести себе. Цей Дух 
приведе церкву до завершення і до досконалої єдності.

І остання думка: ми зробимо власний внесок у завер-
шення Божої Справи, якщо будемо звіщати Євангеліє. 
Так ми творимо те, чого досі не було. Водимі Святим 
Духом, ми покладаємося не тільки на те, що вже існує. 

Іноді ми думаємо, що можемо говорити про Ісуса тільки 
з християнами. Але згадайте про перших християн, вони 
розповідали про Євангеліє язичникам і євреям. У них 
було зовсім інше розуміння Бога, життя і спасіння. Ми, 
будучи натхненними Святим Духом, також можемо роби-
ти те саме. Ми можемо звіщати Євангеліє людям, які не 
вірять в Бога, які мають іншу віру, іншу релігію, і ми може-
мо вести з ними мову про Ісуса Христа. Ми не можемо ке-
руватися тільки тим, що вони ніколи не приймуть нашого 
свідоцтва, бо не є християнами. Дозволь Святому Духові 
вести себе! Дехто прийме наше свідчення, а дехто – ні; але 
це не наша, а Божа справа. Наберімося мужності, будьмо 
натхненними Святим Духом та звіщаймо Євангеліє усім 
людям. Саме таким є послання цьогорічного свята П'яти-
десятниці. Наша мета – бути преображеними в образ Ісуса 
Христа. Це – діло Святого Духа, Він хоче преобразити нас, 
хоче діяти у нас. Він Дух творіння, Дух сили і Дух руху. 
Довірмося Йому і дозвольмо Йому вести себе. Він завжди 
знайде шлях, аби принести нам мир, радість і спасіння.

Після співпроповіді двох Окружних Апостолів 
Першоапостол сказав: Я думаю, що ми зрозуміли 
цьогорічне послання, і багато хто з нас «запалився», аби 
втілити його в життя. Ми можемо розпочати уже зараз, 
коли будемо спільно вимовляти молитву «Отче наш». 
Давайте не просто читати її напам'ять, бо ми знаємо її. 
Давайте вимовляти її з натхнення Святого Духа. Коли ми 
молимося: «Нехай буде воля Твоя», то нехай ця молитва 
відображає наші особисті наміри. Нам самим треба 
вирішувати, чи слідувати натхненню Святого Духа і 
робити те, що Він каже. Я не буду зараз перераховувати 
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Ч
ек на придбання цінностей, подарунковий чек, 
чек на отримання путівки – асортимент чеків 
є великим. Чек творить нові можливості. Спо-
чатку ми переважно відкладаємо його в сто-

рону і згадуємо про нього, сподіваюся, ще до закінчення 
його терміну придатності.

Бог підносить нам у дарунок духовні «чеки» і таким чи-
ном творить для нас можливість проявляти Йому свою 
любов. Якщо ми використовуємо Божі «чеки», то зазнаємо 
неабияке благословення. Ми, звісно, робимо це не з розра-
хунку, як цьому нас учать, а тому, що любимо Бога. 

Ісус одного разу мовив: «Усе, що ви зробили одному з 
моїх братів (додаю: сестер) найменших – ви Мені зроби-
ли» (Від Матвія 25, 40). Ці слова були звернені навіть до 
тих людей, які не знали Ісуса, а, отже, вони тим більше 
стосуються людей, які знають Його, які хрещені Святим 
Духом і намагаються жити з Його спонуки.

Зупинимося на декількох духовних «чеках», які Бог під-
носить нам у дарунок:
чек спільної трапези й частування: ми – звичайне зна-

ряддя в Божих руках. Трохи визнання і поваги є для лю-
дини приємними і більшими від ковтка води, а декілька 
прекрасних слів викликають неабияку насолоду;

чек знайомства з чужинцем: чужинець – це людина, 
яка абсолютно не схожа на нас. Якщо ми і наша гро-
мада приймаємо його, то він відчуває турботу й те-
плоту;

чек для придбання нової сукні: брат чи сестра мали 
досі недобру репутацію! Якщо ж ми відгукуємося про 
них добре, то, неначе одягаємо їх у новий одяг. Окрім 
цього, придбання чека «прощення» викликає неабия-
ку радість на небесах;

чек близькості та єднання: відвідування хворого чи 
телефонний дзвінок творять чудеса;

чек сповідування нашої віри: любов до Ісуса Христа 
спонукає нас свідчити про Нього. Адже ми бажає-
мо, аби наш ближній, як і ми, отримав спасіння (Від 
Матвія 25, 35-36).

У нашому житті дарувальник чека в якийсь момент 
може запитати в отримувача: «Чи ти використав чек?» 
Відповідь: «У мене не було часу!» викликає розчарування.

Бог не ставить нам такого питання, а, навпаки, дарує ще 
один чек. Адже Божий Дух спонукає нас до дій. Якщо ми 
використовуємо Божі «чеки», то Він творить щось цілко-
вито нове.

Після богослужіння нашого Першоапостола з нагоди 
П'ятидесятниці я твердо вирішив використовувати даро-
вані Богом «чеки» і поступати так, як наголошував Пер-
шоапостол: «Негайно приступати до праці!»

Томас Дойбель

Чеки
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АПОСТОЛ

ТОМАС ДОЙБЕЛЬ

Апостол Дойбель зі священнослужителями в церкві
Обервінтертуру (Швейцарія)

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 21.02.1964 р.
ПРОФЕСІЯ: дипломований банківський службовець
АПОСТОЛ з 21.12.2014 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Швейцарія, Угорщина, Чехія,
Словаччина і Болгарія

СЛОВО  І  ВІРА  |  АПОСТОЛИ ПИШУТЬ
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Н
ам, людям, властиво говорити ні-
сенітниці! Ми не даємо волю своїм 
почуттям і співпереживанням осо-
бливо тоді, коли почуваємо себе 

перевантаженими, коли не належним чином 
оцінюємо ситуацію або переживаємо горе. 
Дитина губить м'яку, важливу для неї іграш-
ку чи красивий камінчик. «Нічого страш-
ного, ми купимо нову!» Ні, емоційну втрату 
дитини важко компенсувати. Окрім іншого, 
недооцінюючи горе дитини, ми викликаємо 
в неї обурення. Під час прощання з колегою, 
якого звільняють з роботи, такі слова, як 
«незамінних людей не буває», показують не-
здатність чи небажання сумувати з приводу 
цієї втрати. З точки зору бізнесу це, можли-
во, правильно; адже робочу силу можна за-
мінити, але – не людину.

Розстаються вперше закохані молоді люди. 
«Що ж, в інших матерів є також прекрасні 
сини й доньки». Таке настільки правдиве, як 
і бездушне твердження ставить емоційний 
біль, викликаний утратою, у розряд несут-
тєвих. Студент чи студентка провалилися 
на іспиті. «Вище голову! Ти не один такий, 
таке може трапитися з кожним». Це – нехт-
Фування почуттями людини. Молода пара 
втрачає дитину задовго до її народження. 
«Ви ще такі молоді. У вас усе ще попереду!» 
Це – безглузде невизнання горя з приводу 
непоправної утрати. Апостол Павло писав 
римлянам: «Радуйтеся з тими, що радують-
ся; плачте з тими, що плачуть». Таке про-
хання Апостола є настільки природним, що, 
побіжно прочитуючи, не замислюєшся над 
його змістом. Що конкретно воно означає? 

Не вистачить відведеного нам місця, аби 
всебічно описати це. Апостол пише всього 
декілька слів, але з вельми глибоким смис-
лом. Нам, насамперед, треба звертатися як 
до людей, які радіють, так і до тих, які суму-
ють, а не втікати від них та їхніх почуттів. 
Окрім цього, нам треба викликати й розви-
вати в собі розуміння до їхнього миттєвого 
світосприйняття. Наше звернення до такої 
людини буде правильним, якщо ми прояв-
лятимемо співчуття, а не одразу вдаватиме-
мося до її засудження, немов би запихаючи 
її в ящик, який засовуємо з розмахом пере-
конання у тому, що є правими. 

Таке звертання до людини вимагає сил, 
часу і певного самозречення. Ми не завжди 
можемо чи хочемо це робити. Але коли ми 
самі потрапляємо в ситуацію і щось утрача-
ємо, то, очевидно, вдячні всім, хто саме так 
звертається до нас і проявляє співчуття. Апо-
стол Павло у притаманній йому манері пре-
красно зобразив це, вдаючись до прикладу з 
єдиним тілом Христової Церкви. Будь-який 
християнин є частиною цього тіла. Апостол 
переконливо мовить: «І як страждає один 
член, страждають усі з ним члени; і як один 
член у славі, радіють з ним усі члени». Кожен 
з нас щодня вирішує, чи є це істинним опи-
сом Христового тіла, а чи тільки ідеальним 
уявленням про нього. 

Сьогодні спостерігається утрата ритуа-
лів, пов’язаних з людським горем. Простір і 
час, які відведені людині для скорботи щодо 
втрати, усе більше й більше звужуються. «І 
не вподібнюйтеся до цього світу» – така по-
рада є вельми корисною для нас.

АТИ –
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О дного осіннього вечора ми 
разом з друзями дитинства 
вирішили піти в ресторан 
відзначити якесь свято. Після 

зустрічі я пішов розігрівати машину, аби 
розвезти друзів по домівках. Минуло хви-
лин двадцять, а їх все не було й не було. Та 
невдовзі вони підійшли: задоволені й ве-
селі. Виявляється, вони давали молодень-
кій офіціантці щедрі чайові – як годиться, 
десять відсотків від суми замовлення. Ка-
жуть: «Як добре, коли робиш людям щось 
приємне». Я абсолютно згоден: робити 
людям приємне – це дуже добре. І вельми 
приємно чути у відповідь подяку.

Однак мої друзі – люди невіруючі. У мене 
з цього приводу зовсім інші міркування. 
Подібні добровільні доплати існують 
також у сфері авторемонту, перевезення 
вантажів автоманіпулятором чи в інших 
сферах побуту. Радість від дачі чайових 
працівникам сервісу годі порівняти 
з радістю, яку отримуєш від щиро 
наданої допомоги нужденному чи від 
пожертвувань для Церкви. Адже не 
дарма в Біблії мовиться: «Ти ж, коли даєш 
милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, 

що робить твоя права» (Від Матвія 6, 3). 
Такі щирі жертви бачить тільки Бог, 
і тільки Він оцінює їх. І ніхто не говорить 
на людях: «Як добре робити Богові щось 
приємне».

Так, ми часто щедро даємо чайові, що 
схоже на панський жест, який приємний 
нам і вдовольняє наше самолюбство. 
А Богу – і це треба чесно визнати - після 
зважування власних можливостей 
і бажань ми даємо нерідко подачки. 
У Біблії про це сказано так: «Хіба 
годиться людині обкрадати Бога? Ви ж 
Мене обкрадаєте й питаєте: В чім ми Тебе 
обікрали? – Десятинами й приносами!» 
(Малахія 3, 8).

А Господь постійно нагадує нам про 
пожертвування. Як саме? Принесіть 
у жертву десятину, принесіть найкраще 
у жертву. Господь знову й знову закликає 
нас: «Приносьте всі десятини до комори, 
щоб була пожива в моїм домі, і таким 
робом випробуйте Мене, – говорить 
Господь сил, – чи не відчиню вам загат 
небесних і не виллю на вас благословення 
понад міру?» (Малахія 3, 10).

Що заважає нам саме так спізнати Бога?

Чайові
Священник нашої церкви
розмірковує
над пожертвуваннями
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Щ
е в писаннях Нового Заповіту Генісарет-
ське озеро названо по-різному. В Єван-
геліях від Марка та від Матвія про ньо-
го згадується як про Галілейське море. 

В Євангелії від Луки воно називається Генісаретським 
озером, а в Євангелії від Івана – Тиверіадським морем. У 
старозавітні часи його називали по імені розташованого 
на північно-західному березі містечка під назвою Кіне-
рет. Його і сьогодні новоєврейською мовою називають: 
«ЯМ КІНЕРЕТ». 

Залежно від рівня води озеро знаходиться при-
близно на позначці 210 метрів нижче рівня моря, 
завдяки чому є НАЙГЛИБШИМ ПРІСНО-
ВОДНИМ ОЗЕРОМ ЗЕМЛІ. В останні роки 
єдиний в Ізраїлі резервуар прісної води часто 
сягав низького рівня  – його мінімальний рівень 
був зафіксований у 2017 році на позначці 214 ме-
трів нижче рівня моря. Довжина озера становить 
21 кілометр, а ширина – до 12 кілометрів. Його 
площа становить 166 квадратних кілометрів, а 
його окружність – 53 кілометри. У найглибшо-
му місці воно сягає близько 44 метрів, а середня 
глибина становить майже 26 метрів. Його основ-

ною притокою є ЙОРДАН, який протікає озером 
з півночі на південь.

На сході озера здіймаються ГОЛАНСЬКІ ВИ-
СОТИ, а на заході – гірські землі Верхньої Га-
лілеї. На північ від озера знаходиться гора Бла-
женств, на якій, як кажуть, Ісус виголошував На-
гірну проповідь. Гори вулканічного походження 
підступають до озера лише в декількох місцях, 
саме тому воно оточене смугою родючої землі. 
Окрім цього, навколо озера з ґрунту б’ють гарячі 
джерела, завдяки яким цей регіон ще в стародав-
ні часи був популярною зоною відпочинку.

Завдяки усьому цьому, а також РИБНОМУ 
БАГАТСТВУ озера тут у новозавітну епо-
ху виникли такі процвітаючі міські центри, 
як Витсаїда, Магдала і Капернаум. Щоправда, 
ТІБЕРІЯ, розташована на  західному березі озе-
ра, є сьогодні крупнішим містом. В епоху Ісуса 
за царя Ірода Антипи вона була столи-
цею Галілеї. Сьогодні в цьому 
місті проживають близько 
45000 мешканців.

Генісаретське озеро
Ісус проводив багато часу на Генісаретському озері. Поблизу цього озера Він покликав Петра бути 

Його учнем; Ісус ішов також по водній гладі озера і на його березі нагодував декілька тисяч осіб.

Тіберія, що знаходиться поряд з Єрусалимом, 
Хевроном і Цфатом, входить у число священних 
міст іудаїзму.

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

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»

ІЗ БІБЛІЇ

НС, 10/2021 15



НС, 10/202116

Філ прокидається вранці й одразу підходить до вікна. «З тобою усе гаразд?»
– запитує мама. «Так, мамо, я просто хотів подивитися, яка погода». «Навіщо?» 
– здивовано запитує мама. «У мене ж у суботу день народження, а дощ іде увесь тиждень. 
У дощову погоду  я не зможу відсвяткувати своє день народження по-справжньому. 
Я молився, аби світило сонце. А дощ продовжує падати». Філу сумно. 
Невже Бог не почув його молитви?

Бог може все,Бог може все,
я це точно знаюя це точно знаю

       ПРО ДИТЯЧУ ВІРУ В БОГА
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Ф
ілу дуже хотілося б, аби в його день народ-
ження світило сонце. Мама сумнівається, 
чи буде так. Вона бере смартфон і дивиться 
на прогноз погоди. «М-м-м, – усміхається 

вона, – не повіриш, Філе, але в суботу має бути сухо і со-
нячно». Філ радіє: «Я знав, що можу покластися на Бога. 
Він може все, Він не розчарує мене». Мама, замислившись, 
виходить з дитячої кімнати і йде на кухню, аби підготува-
ти дітям сухпай у школу. «Коли б у мене була така тверда 
віра, – каже вона собі, – то я б на місці Філа ще більше 
довіряла Богові».
     
Ростити віру

Віра передбачає наявність твердої внутрішньої переко-
наності й абсолютної впевненості в Богові, які проявляє 
Філ. Окрім цього, релігійна віра обумовлює базову пози-
цію довіри до церковного вчення й до осіб, які проповіду-
ють його.

Дітям потрібна віра, яка додає їм сил, зміцнює у нелег-
ких життєвих ситуаціях і вселяє упевненість. Аби зро-
стити таку віру, потрібні люди – батьки, опікуни, учителі, 
друзі, довірені особи, – на прикладах яких вони вчаться 
ростити в собі віру й дарувати її іншим. При цьому вельми 
важливо, аби дорослі прищеплювали дітям релігійні цін-
ності й проявляли готовність знову й знову вести з ними 
мову про віру.
Чи є віра дарунком? Чи можна ростити в собі віру? Чи 
притаманна дітям міцна віра, яка втрачається в процесі 
їхнього становлення? Чи потрібне виховання для форму-
вання у дітей міцної віри, на яку вони опиратимуться усе 
своє життя? Яку допомогу можуть надавати вихователі в 
цьому? Існує чимало запитань, на які треба дати відповідь 
або, принаймні, спробувати висвітлити їх з різних точок 
зору. 

Жити з Богом

Філ та його друзі під час недільної школи слухали істо-
рію про Фому, який спершу хотів побачити рани Ісуса, аби 
повірити, що Він, дійсно, Господь, Який з'явився учням. 
«Щасливі [блаженні] ті, які, не бачивши, увірували!», – 
відповів йому Ісус.

Разом з учителькою недільної школи діти розмірковува-
ли над тим, що віра в Бога зміцнюється під час богослу-
жінь, а також під час недільної школи для дітей дошкіль-

ного й шкільного віку. Пія виконала пісню: «Мій Бог такий 
великий, такий сильний і такий могутній, для Нього не-
має нічого неможливого», яку вона вивчила у школі. Вона 
під час виконання широко розставляла руки в сторону й 
таким чином показувала присутнім силу й велич Бога. На 
запитання вчительки, де, на їхню думку, знаходиться Бог, 
Джуліан навів приклад про висотну будівлю. «На кожно-
му поверсі живуть люди, – казав він. – Чим вище ми підні-
маємося на ліфті, тим більше наближаємося до Бога. Через 
віру, молитви й богоугодне життя люди можуть входити у 
цей ліфт і наближатися до Бога». В інших дітей були такі 
міркування: «Бог живе в міжпланетному просторі», «Бог 
перебуває в небесах» чи «Бог завжди знаходиться поруч, у 
моєму серці». Усі діти, хоча не бачили Бога, вірять у Нього. 
Чому так?

Після короткого обговорення з’ясувалося, що діти до-
відалися про Бога від своїх батьків і в церкві. Потім всі 
вони зобразили віру на великому малюнку у вигляді  дере-
ва, яке, аби зростало, треба неодмінно поливати. З лійки 
ллються слова «приходити на богослужіння», «молитися», 
«жити вірою», «священнослужителі», «приклади для на-
слідування» і «підтримувати зв'язок». 

Приклади для наслідування

«Істинно кажу вам: Якщо ви не навернетеся і не стане-
те, як діти, не ввійдете в Небесне Царство», – мовив одного 
разу Ісус Своїм учням. Що означає «бути як діти »? Це, у 
першу чергу, звісно, означає проявляти по-дитячому щиру 
довіру. А також ставити цікаві запитання Богові й про Бога, 
як це роблять діти. Дитячий психіатр Роберт Коул зазначив 
в одному зі своїх наукових досліджень, що дитина наслідує 
віру своїх батьків. «Мати сказала ... » або « Тато завжди так 
робить ... » – це формує дитячу віру. Завдяки таким питан-
ням, як-от: «Бог живе з космонавтами у міжпланетному 
просторі?» або «Чому я не можу бачити Бога, а тільки від-
чувати Його?» – діти намагаються наблизитися до Бога.

Живу віру творять  не наказом, її треба відчути й пе-
режити на собі, вона твориться прикладами для насліду-
вання. Американський соціолог Верн Бенгтсон вважає, 
що віра формується насамперед завдяки емоційній при-
хильності дітей до батьків. У дитини, батьки якої встанов-
люють правила, яких самі не дотримуються, виникають 
проблеми з виконанням цих правил. Людина, яка тільки 
говорить про віру, а сама не молиться і не ходить на бого-
служіння, не зможе бути для дітей прикладом для насліду-
вання – а навпаки.
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Глибоке коріння – запорука життя

Навіть якщо виконати всі вище згадані передумови й 
сформувати в дітей міцну віру, то з роками з захоплених 
вірою дітей нерідко виростають скептично налаштовані 
підлітки, які орієнтуються на зовсім інші сфери життя. 
Віра, відвідування богослужінь, читання Біблії і молитви 
відходять для таких дітей на задній план або, ймовірно, не 
є вже важливими в їхньому житті. З віком діти стають са-
мостійними, життя батьків утрачає для них актуальність 
і вони віддають перевагу компанії, захопленням, клубам 
розваг чи засобам масової інформації. Батьки не можуть 
і не повинні перешкоджати такому розвиткові подій, але 
й не впадати у відчай. «Якщо ти хочеш побудувати кора-
бель, то не треба скликати людей, планувати, ділити робо-
ту, діставати інструменти. Треба заразити людей прагнен-
ням підкорити неосяжне море. Тоді вони самі побудують 
корабель». Цим твердженням французький письменник 
Антуан де Сент-Екзюпері показав, як релігійне виховання 
і пов'язана з ним віра можуть мати цінність у житті. Віра 
відкриває перед нами широкі обрії, що з'єднують нас з Не-
бесним Отцем і пробуджують прагнення жити більш гли-
боким і змістовним життям. Саме це діти беруть з собою в 
життя, навіть якщо в короткостроковій перспективі гору, 
в порівнянні з вірою, беруть інші уподобання і, здавалося 
б, важливіші захоплення. Якщо дерево, яке діти зобразили 
на малюнку під час недільної школи, регулярно поливали 
і воно пустить глибоко своє коріння, то встоїться навіть у 
період короткочасної посухи чи буревію.

Створення атмосфери віри

Якщо батьки активно працюють над своєю вірою і жи-
вуть нею, то сім'я є місцем, де формується релігія, яка по-
значається на житті дитини в суспільстві. У сім’ї вирішу-
ють, чи виховують християнина, чи прищеплюють дитині 
відповідні якості та привчають до відповідних норм чи ні. 
Своїм повсякденним життям з вірою батьки розповіда-
ють дітям про зміст християнської віри й формують у них 
ціннісні уявлення про неї. Атмосфера у сім'ї, вияв братер-
сько-сестринської любові та прихильності, взаємне спіл-
кування у добрий та поганий час, безпечність, близькість 
і довіра, надійність і вірність, солідарність і милосердя, 
а також готовність до примирення після невдалих подій 
створюють клімат, в якому зростає віра. Віра розвиваєть-
ся повною мірою тоді, коли про неї говорять, нею живуть 
та її святкують. Отже, віра дитини формується завдяки 
тому, що вона бачить, чує чи переживає. Якщо батьки з 
ентузіазмом ходять до церкви, то діти наслідують їх.
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Навчання на прикладах: віра формується повною мірою тоді, 
коли про неї говорять, нею живуть і її святкують. Віра, якою 
дорослі живуть у повсякденному житті, заслуговує на дитячу 
довіру і викликає в них бажання наслідувати їхній приклад
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Так псалмоспівець (Псалом 116, 11) твердить про факт, який, звичайно, як і майже будь-яке 
правило, має виключення. Якщо не брати до уваги Людини Ісуса, то це твердження є, безсумнівно, 
правдивим. А як бути тоді з восьмою заповіддю? 

«Усяк чоловік – неправдомовець!»«Усяк чоловік – неправдомовець!»

У дітей з чотирирічного віку формується здат-
ність ставити себе на місце інших людей, що 
є передумовою навмисного обману. Уста не-
мовляти говорять істинно правду, але тільки 

у віці до трьох років. Потім, перефразовуючи Вільгель-
ма Буша: «Часом і самому краще брехати, а деколи – з 
задоволенням». Дослідження, проведене Університе-
том Південної Кароліни (США), статистично підтвер-
джує цю думку: у середньому нас обманюють кожні 
вісім хвилин. Упродовж десятихвилинної розмови ми, 
імовірно, тричі кажемо неправду. Тут, звісна річ, не 
йдеться про обман, що передбачає велику змову. 

 Мотиви обману і його наслідки є різними. Обман роз-
починається вже, приміром, з привітання: «Добрий день!», 
услід за яким йде не зовсім щире запитання: «Як справи?», 
на яке часто відповідають «Добре!», що не зовсім відпові-
дає дійсності. Улесливість, яка певною мірою відноситься 
до хорошого тону, також підпадає під повсякденний об-
ман. Нею є, звісно, наше «супер» на нову зачіску колеги. 
До ввічливого обману належить також удавана радість з 
приводу п'ятої чорної краватки, яку отримуємо з нагоди 
Різдва.

 Якщо обман не здійснюється з метою отримання влас-
ної вигоди, то його, як правило, прощають. Прощають 
також обман, якщо до нього вдаються, аби, приміром, 
покрити іншу людину, особливо коли на неї чекає не-
справедливе покарання. Сюди відноситься також соці-
альний обман, який передбачає замовчування правди з 
метою уникнення надмірного збурення людей. Корисли-
вий обман – це обман, до якого вдаються для отримання 
власної вигоди. Його мотивами є страх перед покаран-
ням чи неприємностями або прагнення показати самого 
себе. Останнє називають ще хвастощами, а в особливому 
випадку – хизуванням. Якщо інтерес людини, яка ста-
вить запитання, заходить занадто далеко, то захист при-
ватного життя також може бути підставою того, аби при-
ховати правду. Наостанок, є ще й антисоціальна брехня. 
У цьому випадку до збитку для іншої людини ставлять-
ся, щонайменше, поблажливо, якщо він не являє собою 
явний намір обманщика. Корисливий обман «це – не я» 
швидко перетворюється в антисоціальний обман, якщо 
комусь іншому доводиться підставляти свою голову за 
скоєний злочин. Якщо ми свідомо звинувачуємо невин-
ну людину, то порушуємо восьму заповідь, щонайменше, 
її первісне значення.

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТЯНИНОМ СЬОГОДНІ
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Не обманюй!

Якщо перехожих на вулиці запитати про Десять запо-
відей, то заповідь «Не обманюй!» зустрінеться, ймовірно, 
часто. Цієї заповіді, насправді, немає у жодному з двох 
біблійних повідомлень про Десять заповідей. У них, зо-
крема, сказано: «Не свідкуватимеш ложно на ближнього 
твого» (Вихід 20, 16; Повторення Закону 5, 20). В інших 
перекладах мовиться: «Не свідчи неправдиво проти твого 
ближнього», що, можливо, більш виразно описує контекст 
цієї заповіді. Спочатку вона стосувалася тільки показань у 
суді, і була дуже важливою.

 Відбитків пальців, результатів ДНК і відеоспостере-
ження тоді ще не було. Тому все: майно, честь, а за певних 
умов і життя обвинувачених – залежало від показань оче-
видців. Для запобігання несправедливих вироків існували 
певні механізми безпеки. Для засудження людини треба 
було представити, щонайменше, двох очевидців злочи-
ну; а неправдивого свідка наказували за лжесвідчення, на 
нього чекало покарання, яке застосовували до помилково 
обвинуваченого. Отже, за таких обставин, смертю карали 
навіть за лжесвідчення (Второзаконня 19, 15-20).

 Однак це не завжди запобігало лжесвідченню. Якщо 
двоє людей об'єднувалися, то могли досить легко звину-
ватити небажану людину й позбутися її. Цьому є декілька 
біблійних прикладів: Навот, на виноградник якого поклав 
око цар Ахав, загинув через лжесвідчення двох свідків, 
яких найняла Єзавель, дружина Ахава. Пророкові Іллі не 
залишалося нічого іншого, як оголосити царському по-
дружжю, що на них чекає покарання від Бога (1 Царів 21). 
З іншого боку, Сусанна ледь уникнула кари. В останній 
момент юний Даниїл зміг викрити лжесвідків. Ці двоє 
чоловіків звинуватили Сусанну в перелюбі після того, як 
вона, захищаючись від зґвалтування, кликала на допомогу 
(Даниїл 13).

Навіть під час засудження Ісуса цей механізм спочатку, 
здавалося б, працював. В Євангелії від Марка 14, 56 ска-
зано: «Багато бо свідчило неправдиво проти нього, але 
свідчення їхні не були згідні». Однак у кінцевому резуль-
таті в Ісуса не було жодного шансу, бо увесь процес був 
направлений на те, аби засудити Його (Від Матвія 26, 3-5). 
Це – також форма лжесвідчення.

Не обманюй! Але ...

Однак було б надто вузько зводити сферу дії восьмої за-
повіді до виключно судового права. Уже в Старому Запові-
ті обман (Левіт 19,11), поширення чуток у повсякденному 
житті (Вихід 23, 1) також відкрито засуджувалися.

 У нашому Катехізисі, зокрема, значиться: «Будь-яке не-
правдиве свідчення є обманом. У більш широкому сенсі 
восьму заповідь можна розуміти як заборону будь-якої 
обманної дії» (КНЦ, п. 5.3.9.4). Тут наведені приклади по-
рушення восьмої заповіді, окрім неправдивого й очевид-
ного обману, як-от: лукавство і лицемірство, поширення 
чуток і наклеп. А також улесливість, брехня на благо спа-
сіння, напівправда, неправдиві висловлювання, покликані 
приховувати істинний стан речей, хвастощі й перебіль-
шення, які належать до незначних обманів.

 То чи діє принцип «нічого, окрім правди» завжди і 
скрізь? Тут Катехізис допускає обмеження щодо правди, на 
перший погляд, абсолютно складеної заповіді. Адже далі 
мовиться: «Але казати правду своєму ближньому не озна-
чає мати право за будь-яких обставин виказувати йому не-
приємну правду. Якщо безжально викривати всі помилки, 
що здійснюються навколо, то можна накоїти ще більшого 
лиха. Восьма заповідь підпорядкована заповіді любові до 
ближнього. Тому треба уважно стежити за тим, як ти роз-
мовляєш з ближнім і як висловлюєшся про нього».

Обман складає частину нашого повсякденного життя, 

а в деяких ситуаціях чи сферах життя навіть належить 

до хорошого тону. 
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Як це відображається на житті сьогоднішнього хри-
стиянина? У Катехізисі часто говориться про «правиль-
ну чи правдиву» поведінку. Брокгауз визначає поняття 
«правдивість» приблизно так: відповідність внутрішніх 
переконань з реальними вчинками. Християнин, який 
зобов’язаний проявляти любов до ближнього і поступати 
правдиво, говорить своїй колезі, можливо, не зовсім чес-
но, що її нова зачіска є гарною. Але він каже це не тому, 
що бажає отримати вигоду з допомогою лестощів, а для 
того, аби зайвий раз не травмувати її; і через п’ять хвилин 
після того, як зробив їй комплімент, не пліткує про неї з 
іншим персоналом. Християнка, яка поводить себе прав-
диво, принагідно запитує «Як справи?», можливо, тільки 
з ввічливості, і якщо раптом почує у відповідь: «Погано», 
то щиро цікавиться, чому.

 Не менш важливим є те, що можна і що треба говорити 
один одному. Звичайно, це питання довіри. Є речі, які ви 
не повинні виказувати мало знайомому колезі. З іншого 
боку, у міжособистісних стосунках, яким притаманна осо-
блива довіра, цілком природно вести час від часу мову про 
неприємні речі. Ми повинні навіть очікувати цього один 
від одного. 

 Бувають у житті також моменти, коли стає очевидним, 
що ми є грішними людьми в світі, який повен гріху. Наве-
демо приклад з, очевидно, найпохмурішої глави людства: 
як можна засуджувати людину, яка на питання нацист-
ського поплічника про євреїв, які сховалися в підсобці, 
дає заперечну відповідь? Це, строго кажучи, є, можливо, 
порушенням восьмої заповіді, але чи існує цьому альтер-
натива? 

Хитрощі від Сократа і Лютера

Що стосується розмови з ближнім, то, з іншого боку, у 
розмовах про ближнього можна іноді застосувати давню 
приказку: «Мовчання – золото». Історія грецького філо-
софа Сократа (469-399 до н. е.) про три сита є прекрас-
ним прикладом цього: одного разу до Сократа прийшов 
молодий чоловік, аби розповісти йому про новини, які 
він довідався про його друга від іншої людини. Як тільки 
він почав говорити, то Сократ перервав його і запитав, чи 
просіяв він цю історію через три сита. «Перше сито – це 
сито правди, – почав він. – Чи ти упевнений, що те, про 
що ти хочеш розповісти мені, є правдою?» Співрозмов-
ник дав заперечну відповідь. Хоча він чув розмову про це. 
Сократ прийняв це до відома і продовжував запитувати: 
«А як щодо сита добра? Чи хочеш ти розповісти мені про 

мого друга щось добре?» Молодій людині знову довелося 
дати заперечну відповідь і визнати: «Навпаки!». Потім фі-
лософ запитав про третє сито: «То чи треба тобі розпові-
дати мені про те, що тебе так непокоїть?» Чоловік заду-
мався, засмутився і в кінцевому результаті дав заперечну 
відповідь. Тоді Сократ посміхнувся і сказав: «Ну, якщо ти 
не знаєш, чи правдивою є історія, яку ти хочеш мені роз-
повісти, і якщо в ній немає нічого доброго про мого друга 
і чи потрібно мені знати її, то краще забудь і не обтяжуй 
мене нею!»

 До цього, власне, нема що додати.
 Мартін Лютер у своєму Малому катехізисі значно роз-

ширив тлумачення восьмої заповіді. У ньому, зокрема, 
мовиться: «Ми повинні боятися і любити Бога і не обма-
нювати свого ближнього, не зраджувати, не обмовляти і 
не псувати його репутацію, а прощати йому, говорити про 
нього добре і все повертати на добро». Восьма заповідь, 
таким чином, включає в себе також доброзичливий відгук 
про ближнього, коли інші говорять про нього щось погане. 
Сократ просто відмовився слухати щось погане про свого 
друга. Але можна й утрутитися в ситуацію. Звичайно, що і 
тут треба віддавати належне правді. Якщо людина дійсно 
допустила помилку, то її не можна просто заперечити. 

 Завдання християнина полягає в тому, аби пролити світ-
ло на загальну картину. Саме так чинив Ісус, Який завжди 
бачив у людях більше, ніж їхні недоліки, про які інші вели 
мову. У Євангеліях є чимало таких прикладів, як-от: розмо-
ва Ісуса із Закхеєм, збирачем податків, це один із багатьох 
прикладів (Від Луки 19, 1-10). Навіть якщо нам, дійсно, зда-
ється, що в богохульника немає нічого доброго, то завжди 
пам’ятаймо про одне: Ісус Христос любить також його. Це 
істина, про яку нам треба розповідати ближньому.

Істина: Ісус Христос

До речі, про Ісуса Христа: досі ця стаття ґрунтувалася 
на повсякденному і простому розумінні істини. Але істи-
на  – це щось більше, ніж відповідність змісту твердження 
і фактів. У Новому Заповіті Триєдиний Бог, а отже, Ісус 
Христос є «Утіленням істини» (КНЦ, п. 5.3.9.6). Усе, що 
суперечить Його сутності і вченню, є, отже, обманом. Для 
християн утілення в життя восьмої заповіді включає в 
себе також віру в Євангеліє, його проголошення й орга-
нізацію свого життя відповідно до нього. Або, як вислов-
лювався автор Послання до Ефесян: «Тому, відкинувши 
брехню, говоріть кожен правду ближньому своєму, ми бо 
один одному члени» (Ефесян 4, 25).
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З 20 до 21 березня 2021 року Апостол Будник 
перебував в окрузі «Україна-Центр». Його 
супроводжував відповідальний за цей округ 

окружний старійшина Пальм. У суботу, 20 березня, 
Апостол разом з окружним євангелістом С. Турке-
вичем відвідав громаду м. Чернігова, де він провів 
богослужіння. В його основу він поклав слова з 
Псалма 111, віршів 2-4: «Великі діла Господні, поди-
вугідні всім, що люблять їх. Краса і велич Його діло, 
правда Його стоїть повіки. Він зробив пропам'ят-
ними свої чуда; добрий Господь і милосердний». 
Цими словами Апостол в розпалі пандемії зміцнив 
прихожан у вірі, і в кінці богослужіння закликав 
дотримуватися заходів безпеки.

Богослужіння Апостола Анатолія Будника 
в громадах Чернігова і Києва
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У неділю, 21 березня, Апостол служив також громаді сто-
личного Києва біблійною цитатою з Послання до Євреїв 
4, 1: «Біймося, отже, щоб часом, поки залишається обіт-

ниця ввійти в його відпочинок, не видавалося, що хтось її 
позбавлений». У своїй проповіді Апостол закликав братів і 
сестер не відволікатися від мети нашої віри і готуватися до 
Пришестя нашого Господа Ісуса Христа. В кінці цього бого-
служіння Апостол звів у сан диякона лідера молоді брата Сьє 
Даніеля Пальма для громади м. Києва. Ця подія викликала у 
присутніх братів і сестер неабияку радість.
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Перебування Апостола Анатолія Будника
в Дніпропетровській області

З 10 до 11 липня 2021 року Апостол Анатолій Будник 
проводив богослужіння в громадах Дніпропетровської 
області. Його супроводжував окружний старыйшина 

Олександр Таран, відповідальний за регіон «Україна-Схід».
10 липня Апостол провів богослужіння в громаді м 

Кам'янське. В основу цього богослужіння він поклав 
біблійну цитату з Послання Апостола Павла до Римлян 5, 19: 
«Бо як через непослух одного чоловіка багато людей стали 
грішниками, так через послух одного багато людей стане 
праведними». На цьому богослужінні Апостол здійснив 
таїнство Запечатання Святого Духа молодого парафіянина.

У другій половині дня Апостол провів богослужіння в 
громаді Синельникове. Для цього богослужіння він взяв 
слово з Євангелія від Луки 6, 40: «Учень не більший за 
вчителя, але, навчившися, кожний буде, як його вчитель». 
Після богослужіння маленька громада в домашній атмосфері 
спілкувалася з Апостолом; брати й сестри ставили свої 
запитання й отримували на них відповіді.

11 липня Апостола зустрічала громада м Покрова, де 
Апостол служив словом з Послання Апостола Якова 1, 17-18 
«Всяке добре даяння й усякий досконалий дар згори сходить 
від Отця світла, в якого нема ані зміни, ані тіні переміни. 
Він забажав нас породити словом правди, щоб ми були 
немов первістками його створінь». Після богослужіння 
Апостол відвідав диякона на відпочинку Беєра Олександра, 
який за станом здоров'я не може приходити в церкву. 
Відсвяткувавши Святе Причастя і зміцнивши його у вірі, 
Апостол вирушив в аеропорт м. Дніпра.
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ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
На нашому малюнку зображено фрагмент першого перекладу 
Біблії. Ще в 1522 році Мартін Лютер - тоді він переховувався 
в м. Вюртбурзі під ім'ям Юнкера Йорга - видав друковану 
версію Нового Заповіту. Він і його помічники перевели його 
з давньогрецької на німецьку мову. Це був шедевр! Його 
перше видання вийшло у вересні 1522 року без назви автора, 
тому воно відоме під назвою «Вереснева Біблія». Оскільки 
це видання накладом в 3000 примірників досить швидко 
розійшлося, то Лютер в найкоротші строки переробив цю 
працю і видав її в грудні 1522 року як «Грудневу Біблію». 
Повна версія Біблії німецькою мовою, тобто Старий і Новий 
Заповіти, була видана спершу не Лютером, а Ульріхом Цвінґлі 
в Цюріху в 1531 році. Лютер і його помічники, включаючи 
деяких гебраїстів, до 1534 року зуміли також перевести 

Старий Заповіт з єврейської і видати Біблію як повне видання Старого і Нового Заповітів, надруковане Гансом Люфтом 
в Лейпцигу. Ілюстрації до цієї Біблії виконав один із видатних художників того часу Лукас Кранах-Старший. На нашому 
малюнку зображено першу сторінку Книги псалмів видання 1534 року, яке мало назву Псалтир. На ньому ми бачимо також 
псалом 1 і псалом 2, а також одну з ілюстрацій Кранаха. 
КОГО САМЕ ЗОБРАЖЕНО НА ЦЬОМУ ПОЛОТНІ КРАНАХА?  (Відповідь див. на стор. 2) 

1. Як називається книга Проповідника в латинській версії?
А)  Сирах
Б)  Ісая
В)  Проповідник
Г)  Єзекіїль

2. Де знаходився Мойсей, коли виголосив промову, що 
міститься в 5-й книзі Мойсея?
А)  в Едомі 
Б)  в Ассирії
В)  в Моаві
Г)  в Єгипті

3. Який пророк жив у час царя Ахава?
А)  Ілля
Б)  Єремія
В)  Ісая
Г)  Осія

4. Як звали брата Апостола Івана?
А)  Апостол Юда
Б)  Апостол Яків
В)  Апостол Петро
Г)  Апостол Андрій

5. Хто написав текст пісні «Ключ милосердя, джерело бла-
годаті» (№ 56 в російськомовному пісеннику)
A) У. Р. Ньюмен-Холл
Б) Герман Лангер
В) Густав Манкель
Г) Карл Курцер

6. На якій горі пришвартувався ковчег?
А)  на горі Сінай
Б)  на горі Хорив
В)  на горі Карміл
Г)  на горі Арарат

7. Як звали сліпого, який просив в Ісуса про допомогу в 
Єрихоні?
А) Варавва
Б)  Варнава
В)  Варфоломей
Г)  Вартимей

8. Кому належать слова: «А як не вірите, не встоїтеся»?
А)  Яків
Б)  Павло
В)  Ісая
Г)  Аггей

9. Де Ісус Навин зібрав усі коліна Ізраїлеві?
А) в Хевроні
Б)  в Сихемі
В)  в Єрихоні
Г)  в Сохо

10. Як звали молодого чоловіка, який впав з третього по-
верху, коли проповідував Апостол Павло?
А) Тит
Б) Тимотей
В) Євтихій
Г) Євстахій
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