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Радість у Бозі
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СЛОВО І ВІРА | ІМПУЛЬС

Розуміння

Т
е, що робить Бог, людям часто важко зро-
зуміти. Вони запитують, чому Він допускає те 
чи інше, чому не відвертає лихо. Люди, буває, 
не погоджуються з Богом. Окрім цього, лю-

дина схильна переоцінювати себе й вірити, що здатна 
навіть перевершити Бога. Хіба не це було одним із го-
ловних мотивів гріхопадіння? 

Подібне відбувалося з Апостолом Петром. Іноді він 
узагалі не погоджувався з тим, що чинив чи говорив 
його Вчитель. Бо воно просто виходило за межі його 
розуміння. Ісус це добре знав. Саме тому Він ставився з 
розумінням до Свого учня і мовив: «Те, що я роблю, ти 
під цю пору не відаєш; зрозумієш потім» (Від Івана 13, 7).  

Наша втіха полягає у тому, що Бог не звинувачує нас, 
коли ми не розуміємо чогось. Він терпеливо ставиться 
до нас і це не заважає Йому продовжувати працювати 
над нашим спасінням. Він, немов Отець, добре знає, що 
нам годі все збагнути; тому не відштовхує нас від Себе – 
навіть тоді, коли ми поводимо себе, немов зухвала 
дитина. Якщо ми, попри випробовування, усе ж вірно 
тримаємося Бога, то відчуватимемо знову й знову, що 
Він дарує нам мир і радість.

Імпульс із богослужіння Першоапостола
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У   XVI столітті в Німі внаслідок невдалої спроби 
створення імітації була виготовлена – випад-
ково – бавовняна тканина, зіткана в саржево-
му плетінні кольором індиго зовні та світлим 

усередині. Значно пізніше, 20 травня 1873 року, торговець 
тканинами Леві Штраус і кравець Джейкоб Девіс подали у 
Сан-Франциско спільно заявку на патент США під номе-
ром 139121: штани із заклепками, позначені як комбінезон 
на талії (на стегнах), стануть згодом всесвітньо відомою 
маркою під назвою «джинси».  Цупкі штани стали най-
більш продаваними у США серед золотошукачів, ковбоїв, 
фермерів та лісорубів, і згодом завдяки Голлівуду пере-
творилися на культовий об'єкт у всьому світі. Спочатку 
Штраус і Девіс усе ще використовували парусину, полотня-
ну тканину з італійського портового міста Генуя (франц: 
Gênes), яку безуспішно намагалися скопіювати в Німі 300 
років тому. Однак незабаром вони виявили переваги більш 
міцнішої тканини з Франції, яка й досі надає штанам ха-
рактерного вигляду: серж де Нім («тканина з Німа»), або 
стисло: «денім». 

Із Німа
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Д
орогі брати й сестри у Христі, для мене це істин-
но велика радість мати сьогодні зустріч з вами. 
Ще більш щасливим робить мене те, що коло 

людей, які присутні на цьому богослужінні, є набагато 
більшим, ніж я уявляв собі ще кілька тижнів тому назад. 
Кажу це абсолютно щиро: я вельми радий бути сьогодні 
разом з вами  у Німі. Я планував значну частину червня 
знаходитися в Азії, але, як ви знаєте, усі мої поїздки ска-
совані. У мене, натомість, з’явилася можливість відвідати 
деякі громади Франції, і, як я минулої неділі під час бого-
служіння у Мецці вже казав: як чудово – бути вдома й зно-
ву бачити братів і сестер по вірі. Я вельми вдячний Богові 
за те, що Він уможливив цю зустріч, адже скрізь добре, а 
вдома – найкраще. 

У нашій сьогоднішній біблійній цитаті йдеться про 
об’явлення Бога людям: Бог Отець об’являється у творін-
ні, у створеному Ним світі; Бог Син об’явився в Ісусі Хри-
сті; а Бог Святий Дух об’явився на П’ятидесятницю. Саме 
таке уявлення у людей склалося про Бога. Те, про що тут 

Ісус мовить, зокрема, про те, що заховане, – це Бог. Люди 
небагато знали про Бога. Та завдяки об’явленню Бога у 
творінні, в Ісусі Христі та Святому Духові вони дізнали-
ся більше про Бога. Люди зрозуміли, що Бог не є строгим, 
як Його іноді уявляв юдейський народ, що Він – не Суддя, 
Який сидить десь далеко на небесах і змушує людей кори-
тися Йому, що Він не карає людей, які не коряться Йому. 
Люди збагнули: Він – Бог любові, Бог милості, Бог мило-
сердя, Бог, Який є дуже близько до них, що Він турбується 
про їхнє спасіння та про повсякденне життя і матеріаль-
ний добробут. Саме таким є істинний образ Бога: Він – Бог 
милості, Бог любові, Бог добра й близькості.

І
сус одного разу мовив до Своїх учнів: «Багато пророків 
і праведних хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і 
чути, що ви чуєте, і не чули» (Від Матвія 13, 17). Згодом 

Апостол Павло напише усім нам відомі слова: «Те, чого око 
не бачило й вухо не чуло, що на думку людині не спало, те 
наготував Бог тим, що його люблять. Нам же Бог об'явив 
Духом …» (1-е Корінтян 2, 9–10). І під цим він розумів 

«Нічого бо нема захованого, що б не стало явним, 
ані нічого тайного, що б не стало знаним і на яв не 
вийшло».

Цитата з Біблії: Від Луки 8, 17

Бог об’являє Себе
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не майбутнє, а Ісуса. Перш ніж Ісус Христос зійшов на 
землю, і до того, як був вилитий Святий Дух, жодна лю-
дина не бачила й не чула про це Боже об’явлення. Це те, 
що досі було заховане, а тепер об’явилося: яке прекрасне 
послання!

Про це Ісус вів мову й у попередньому вірші: «Ніхто не 
засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поста-
вити під ліжко, а, навпаки, його ставлять на свічнику, щоб 
ті, що входять, бачили світло» (Від Луки 8, 16). Йдеться 
про Євангеліє. Бог – Ісус Христос, а Ісус Христос – Бог. 
Бог бажає нам спасіння, саме таким є Боже об’явлення. 
Потім – наша біблійна цитата, а в наступному вірші Ісус 
мовить: «Вважайте, отже, як слухаєте…» (Від Луки 8, 18). 
Це – перше значення нашої біблійної цитати.

Ці слова є для нас настановою: Святий Дух об’являє нам 
Бога таким, яким Він є; Він об’являє нам Бога милості, до-
броти й любові, але ми маємо уважно слухати Його! Це 
Ісус підкреслював у багатьох Своїх проповідях. Він за-
стерігав, аби ми не дозволили полонити себе турботами, 
багатствами й радощами земного життя (пор. вірш 14). 
Людина, яка дозволяє відволікти себе земним, не чує цьо-
го послання і, як наслідок, не бачить Божого об’явлення. 
Таємне залишається для неї таємним і захованим. Досі іс-
нує неправильне уявлення про Бога, бо люди надто заняті 
земним й не слухають уважно Святого Духа.

Але Ісус не раз пояснював: аби пізнати Його послання і 
виявити приховане, треба мати віру. Тільки віра відкриває 
доступ до об’явлення Бога. Апостол Павло наголошував, 
що Бог завжди буде таємницею для людей, які не мають 
віри (пор. 2-е Корінтян 4, 4). Своєю головою, своїм інте-
лектом чи розумом я ніколи не прийду до Бога. Отже, важ-
ливо не відволікатися на земні речі, а чути Господнє по-
слання і повірити йому! Це єдиний спосіб спізнати об’яв-
лення Бога, інакше Він буде захованим та утаємниченим. 
Бог об’являється тільки тим людям, які вірують у Нього.

Сьогодні ми живемо в час – при цьому я не маю на ува-
зі політику, а бажаю привернути вашу увагу до того, що 
мене особливо непокоїть, – коли люди розгублені й дез-
орієнтовані. Вони не можуть дати пояснення тому, що з 
ними відбувається. Люди потрапляють у неприємні й не-
зрозумілі ситуації, які їм не подобаються; і, треба визнати, 
що вони є справді неприємними, а іноді навіть відверто 
несправедливими. І коли люди потрапляють у ситуацією, 
яку не розуміють і не можуть контролювати, то шукають 
пояснення. І нерідко приходять до висновку, що існує 
якась людина, яка хоче заподіяти їм шкоду.

Я не хочу вдаватися до різних теорій змови чи до чо-
гось подібного, а зосередити нашу увагу на духовному. 
Отже, ми, люди, шукаємо винного, шукаємо пояснен-
ня: існує хтось, – певна група, країна чи ще щось – хто 
хоче приховано завдавати нам шкоду. З допомогою 
цієї теорії люди знаходять зручне пояснення тому, що 

відбувається з ними сьогодні. Вони шукають винного, 
борються з ним, аби змінити ситуацію на краще. Таке 
розуміння, звісно, є абсолютно неправильним, бо люди 
не вникають у суть справи, а шукають винного і таким 
чином заспокоюють самих себе.

Така теорія має ще одну перевагу: не треба таким чином 
ставити під сумнів свою власну поведінку, бо сам стаєш 
жертвою ситуації. Однак це не вирішує проблему, а при-
носить ще більше лиха. Ще раз, я не говорю про політику, 
ми знаходимося в Божому домі, і я веду мову про духов-
не. І завдання Апостолів полягає в тому, аби привернути 
увагу людей до цього явища, бо якщо не звертати на нього 
увагу, то ситуація ускладниться ще більше: ви переклада-
єте провину на людину, яка насправді невинна; у вас скла-
лося неправильне пояснення, яке не ставить під сумнів 
вашу власну поведінку. 

Нам, християнам, натомість, треба зосередитися на 
об’явленні Ісуса Христа. Тільки Ісус розповідає нам істи-
ну; Він, зокрема, каже, що все неприємне на цій землі є 
наслідком людського гріхопадіння, тобто є, так чи інак-
ше, наслідком гріха. Ісус Христос прийшов і приніс Себе 
у жертву, аби звільнити людей від пут гріха. Людина, яка 
вірить в Ісуса й слідує за Ним, звільняється від гріховних 
пут. Ми, звісно, живемо у світі, де править зло, від якого 
потерпаємо. Однак ми не тільки жертви, а й винуватці зла. 
Адже своїм гріхом, великим чи малим, ми творимо зло. 
Чим більше ми грішимо і чим менше втілюємо Євангеліє 
в життя, тим більше, , так чи інакше, ми сприяємо страж-
данню свого ближнього. І тільки об’явлення Ісуса Хри-
ста дозволяє нам збагнути те, що заховане для багатьох 
людей, які не бажають чути про це. Ісус відкриває нам 
єдино правильний та ефективний шлях, шлях боротьби з 
гріхом. Якщо ми будемо чути це об’явлення Євангелія, то 
дозволимо Ісусу звільнити нас від зла й таким чином не 
завдаватимемо шкоди своєму ближньому. Чим наполегли-
віше ми втілюємо Євангеліє у життя, тим менше завдаємо 
страждань своєму ближньому. Пам'ятайте: ми не тільки 
жертва, а й винуватці зла. Бо, як і всі інші, є грішниками.

Та коли ми будемо слідувати за Ісусом Христом, то зазнаємо 
відкуплення від зла і сприятимемо тому, аби його було якнай-
менше. Я повертаюся до вище згаданих теорій змови. Будь-яка  
людина має право вірити у що завгодно, але наша позиція, по-
зиція християнської церкви, позиція Божих дітей, полягає у 
тому, аби казати «ні» такому явищу. Для цього треба чути про 
об’явлення Ісуса Христа і втілювати Євангеліє в життя. Таким 
є наш підхід до вирішення проблеми. При цьому нам не треба 
перекладати провину на інших людей, а виконувати чимало 
добрих справ, аби істинно слідувати за Ісусом.
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Тільки віра відкриває доступ 
до об’явлення Бога.
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С
кажу про ще один аспект: у французькій мові ця 
біблійна цитата містить у собі неабияку вимогу. Те, 
що таємне, «має» стати явним, а те, що тайне, «має» 

бути виявленим. Це – заклик Ісуса до нас. Ми покликані 
відкривати цю приховану таємницю Бога і тому звіщати 
Євангеліє. Саме про це Ісус вів мову в Нагірній проповіді: 
«Ви – світло світу. [...] Так нехай світить перед людьми 
ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, про-
славляли вашого Отця, що на небі» (Від Матвія 5, 14-16).

Добре, коли маєш віру, але важливо також утілювати 
Євангеліє у життя. Люди мають бачити наші добрі спра-
ви. Християнська віра – це не теорія. Віра без діл мертва. 
Отже, звіщаймо Євангеліє, творячи добрі діла. Ісус пішов 
ще далі, Він наполягав, аби Його учні публічно сповіду-
вали віру в Нього (пор. Матвій 10, 26–32). Християнська 
віра – це не щось приватне чи особисте, про що мовчать. 
Ісус закликає нас проявляти мужність і публічно спові-
дувати віру в Нього. Мова не йде про те, аби ми виходи-
ли на спортивну арену в Німі й проповідували Євангеліє. 
Усі ми добре знаємо, що це нічого не дасть. Але якщо 
хтось примушуватиме нас робити чи казати щось, з чим 
ми не погоджуємося, бо воно суперечить Євангелії, то ми 
зобов'язані публічно заявити: «Ні, цього я не робитиму»!

Християнам, на жаль, іноді не вистарчає мужності. Сьо-
годні абсолютно нормально, що кожен має право гово-
рити те, що бажає. А хіба нам, християнам, мовчати? Ні! 
Християни також мають повне право голосно й чітко за-
явити: «Ні, я з цим не згоден! Я християнин. Я не буду так 

говорити і не буду так поступати, бо це суперечить Єван-
гелії Ісуса Христа!» Визнавайте Христа перед людьми! І 
Він визнає вас. Саме це Він обіцяв нам (пор. Матвій 10, 32). 
Отже, звіщаймо Євангеліє! Творімо для цього добрі спра-
ви й публічно визнаваймо Христа. Я наголошую ще раз: 
мова йде не про залучення 50 тис. людей до церкви в Німі, 
а про визнання нашої віри перед людьми. Господь наго-
лошував також, що ми визнаємо Його і сповідуємо віру в 
Нього, коли проявляємо любов один до одного (пор. Іван 
13, 34–35). Наше свідчення про Христа розпочинається з 
того, що ми приймаємо один одного, прощаємо один од-
ному, допомагаємо один одному й підтримуємо один од-
ного. Любов до братів і сестер є ознакою, яка притаманна 
нам, християнам. Проявляючи взаємну любов, ми звіща-
ємо таємницю Ісуса Христа. Ісус молився до Свого Отця 
й просив, аби ми були єдині, як Він й Отець: «…щоб усі 
були одно, як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони були в 
Нас об'єднані; щоб світ увірував, що Ти Мене послав» (Від 
Івана 17, 21).  

Єдність християн і Божих дітей є ознакою того, що Ісус 
Христос – істинний Божий Син. Це вельми важливо. Сло-
вами нашої біблійної цитати Ісус наголошує, що єдність 
Церкви сприяє об’явленню таємниці Христа.
Отже, наша біблійна цитата має ще одне значення: це – на-
станова для нас, аби ми чули послання Ісуса, вірили й вико-
нували його. Отже, допомагаймо людям об’явити, тобто від-
крити таємницю Христа – своїми добрими ділами, публіч-
ним сповідуванням віри й проявом любові один до одного. 

Ісус закликає нас проявляти мужність 
і публічно сповідувати віру в Нього. 
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Апостол Павло вів мову про те, що зв'язок Ісуса Христа 
з Його Церквою є також таємницею (пор. Ефесян 5, 32). 
Ми віримо в це, хоча цей зв’язок є все ще прихованим. 
Ісус каже нам, що любить Свою Церкву, і що вона – На-
речена, яку Він любить і перебуватиме з нею повсяк-
час. Сьогодні це ще приховано. Чимало людей кажуть, 
якби Ісус справді перебував у Своїй Церкві, то все було 
б по-іншому. Вона мала б значно більший успіх і процві-
тала б, церкви були б заповненими і люди приходили б 
туди звідусіль. Вони кажуть: «Ісус, Всемогутній, воскрес? 
Але вас стає дедалі менше! Прокиньтеся, мрійники!» 
Зв'язок, який об'єднує Ісуса з Його Церквою є поки що 
таємницею, але він стане явним, коли Ісус прийде, аби 
забрати з Собою Свою наречену! Тоді ми побачимо, що 
Церква, яка мала чимало недоліків, яка була недоскона-
лою, слабкою і маленькою, буде прославлена й освячена 
Христом. Тоді об’явиться любов Ісуса до Своєї Церкви. 
Коли Ісус повернеться, то Його любов до вірних стане 
всім очевидною. Він явить справу, яку Святий Дух до-
вершував у Його Церкві. Тоді вона буде досконалою і по-
дібною до Ісуса. Це – не мрія, а прекрасна Божественна 
обітниця. Це – не химерність, а впевненість! Для Христа 
це вже є явним. 

СВЯЩЕННИК

СЕДРІК ШРАНКО:

У своїй співпроповіді 
настоятель громади Ніцци 
наголосив, що людям 
притаманно забувати важливі 
речі й ставити під сумнів те, 
що об’явив Бог. Тому дорожні 

знаки не один раз указують водієві на обмеження 
швидкості. Ми нерідко забуваємо про те, що Бог 
зробив, робить сьогодні і ще робитиме для нас. 
Інколи ми схильні вважати, що Бог не благословляє 
нас. Але наприкінці, озираючись назад, коли минуть 
дні, тижні або місяці, ми скажемо: «Сьогодні я тут, і 
це тому, що Господь ніколи не покидав мене, що був 
завжди поруч зі мною». 

Н
аша біблійна цитата є водночас прекрасною обіт-
ницею, яку дарував нам Бог: усе таємне стане 
явним. Ісус попереджав Своїх учнів: якщо вони 

свідчитимуть від Його Імені, якщо сповідуватимуть віру 
в Нього й житимуть відповідно до Євангелія, то мати-
муть проблеми. Його ворог, диявол – називайте його як 
завгодно – протистоятиме їм, і вони матимуть неприєм-
ності. Але нашою біблійною цитатою Ісус мовить, що нам 
не треба боятися, бо приховане, Божі таємниці, стануть 
явними; і ніхто не зупинить поширення Євангелія. Яка чу-
дова обітниця майбутнього! Сили зла не завадять Ісусові 
Христові звіщати Божу таємницю, Євангеліє, усім людям.

Сьогодні з цим ще є труднощі, але прийде день напри-
кінці Тисячолітнього Царства Миру, коли всі без винятку 
люди матимуть доступ до Євангелія Христа і спізнають 
його. Чи приймуть вони рішення «за» чи «проти», це вже 
інша історія. Але Ісус Христос подбає про те, аби кожна 
людина знала про Його Євангеліє. Нам не треба з цього 
приводу турбуватися. А просто виконувати свою працю. 
Про решту потурбується Христос. Він подбає про те, аби 
всі люди почули звістку про спасіння. Це загалом прекрас-
на обітниця для майбутнього людства.

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

ОКРУЖНИЙ СТАРІЙШИНА 

ДАНІЕЛЬ БЕРҐЕР:

Настоятель французького 
церковного округу «Суд» у 
своїй співпроповіді сказав, що 
Бог упродовж історії людства 
жодного разу не об’являв 
Себе повністю, однак не раз 

відкривав малу частину Своєї слави. «Народ Ізраїлю 
знав, що Він - єдиний Бог, і що не існує інших 
богів. Згодом Ісус об’явив істинну Божу сутність і 
Його любов. Однак об’явилися ще не всі аспекти 
Божества. У весільному залі все стане явним, і ми 
скажемо: «Мені, щоправда, розповідали про це, але 
я й гадки не мав, що об’явлення Бога буде таким 
прекрасним і славним!» До цих пір об’явлення Бога 
буде поступово ставати все більш пізнаваним як 
усередині так і навколо нас», – сказав окружний 
старійшина.

Ісус Христос подбає про те, 
аби кожна людина знала про Його Євангеліє.
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(Від Луки 13, 27), бо їхня мотивація була нещирою. Вони 
шукали власної вигоди, хотіли похизуватися і виставити 
себе у праведному світлі. Ісус же скаже їм: «Я вас не знав 
ніколи!» (Від Матвія 7, 23). Він шукає людей, які служать 
Йому з любові, а не з корисливих інтересів. Він шукає 
щирих людей і засуджує лицемірство. Прийде день, коли 
лицемірство буде викрито, а Ісус подарує спасіння щирим 
людям. Це один з аспектів Його вироку. 

Інший полягає в тому, що Бог, і тільки Бог здатний оці-
нити наші старання. Згадайте історію про те, що Ісус спо-
стерігав, як люди в храмі приносили свої жертвування 
(Від Марка 12, 41–44). Він бачив багатих, які жертвували 
чимало, й мовив, що лицеміри напоказ роздають мило-
стиню у синагогах (пор. Від Матвія 6, 2). Він бачив також 
удову, яка поклала трохи грошей у посудину для пожер-
твувань і сказав: «…ота вбога вдовиця вкинула більш від 
усіх, які кидали у скарбоню» (Від Марка 12, 43), а саме «… 
вона ж: з убозтва свого все, що мала, вкинула, – увесь свій 
прожиток» (Від Марка 12, 44).

Чи це не прекрасне джерело втіхи! Бог винагородить 
щирі намагання. Нам, людям, годі збагнути це. Ми бачимо 
тільки результат. Ми бачимо спотворене і захоплюємо-
ся видимими досягненнями. А Бога цікавлять наші щирі 
намагання і зусилля. І, звичайно, ці зусилля є різними в 
залежності від ситуації. Бог знає, у кого яка сила, у кого 
які задатки, у кого які можливості і як він чи вона ними 
розпоряджається. Наша біблійна цитата – це заклик до 
кожного з нас не порівнювати себе з іншими й не казати: 
«Він майже нічого не робить, а чому я маю робити?». Бог 
може сказати нам: «Я наділив тебе іншими задатками, ніж 
його. Ти можеш зробити значно більше!»

Нам треба відповідати перед Богом, а не перед людьми. 
Бо тільки Бог оцінює наші намагання, і тільки Він може 
оцінити нашу провину. Ми бачимо тільки гріх. Цей зробив 
те недобре, а ця – інше. Ісус же бере до уваги нашу прови-
ну (КНЦ, п. 4.3.2), а це не зовсім те саме. Часто наводять 
приклад людини, яка дуже багата і не платить податки, бо 
хоче мати ще більше грошей. І – мати, якій нема чим году-
вати своїх дітей, і вона краде шматок хліба. В обох випад-
ках це крадіжка, але всі розуміють, що провина є різною. 
Гріх той самий, але провина є різною.

При цьому, я думаю про ще одну категорію людей: про 
тих, які коять самогубство. Про таких кажуть, що вони 
були слабкими й не могли нести тягар життя. Але чи є у 
нас уявлення про боротьбу, яку йому чи їй довелося ве-
сти? Чи маємо ми уявлення про тягар, який він чи вона 
несли? Ні! Це – неабияка втіха знати, що Бог враховує не 
тільки гріх, а й провину. Він об’являє приховане. Як добре 
знати, що Бог милості оцінює речі зовсім по-іншому.

Боже благословення є також нерідко таємницею. Воно 
не завжди очевидне. Іноді ми усвідомлюємо, що Бог бла-
гословляє нас; однак нерідко запитуємо в себе, а де ж Боже 
благословення? Згадайте про пророка Малахію, який вів 
мову про те, що ще тоді казали богобоязливі люди: «То 
марна річ – служити Богові! Яка користь із того, що ми 
берегли його постанови?» (Малахія 3, 14). Вони казали, 
що нечестивці процвітають і, – скажу своїми словами –  
насміхаються і глузують з них. Але Малахія авторитетно 
заявив, що настане день, коли вони побачать «Тоді ви знов 
побачите різницю між праведником і безбожником, між 
тим, хто служить Богові, і тим, хто Йому не служить» (Ма-
лахія 3, 18).

Боже благословення є сьогодні нерідко все ще прихо-
ваним. Ми слухаємось Бога, ми приносимо Йому свої 
пожертвування, ми служимо Йому і робимо те, що Він 
очікує від нас. І виходить: благословення за це полягає 
в тому, аби людям, які оточують нас, жилося краще, ніж 
нам, аби в  них було більше грошей і вони були щасливі-
шими, ніж ми й менше хворіли. Святий Дух нагадує нам, 
що не треба турбуватися про це. Адже боже благословен-
ня сьогодні все ще приховане, але неодмінно стане явним 
і його визнають усі люди. Тоді ми побачимо різницю між 
тим, хто служить Богові, і хто не служить, між праведним, 
який  слухається Бога, і нечестивцем, який не слухається 
Його. Прекрасна обітниця!

Я не рахував, скільки разів у Біблії згадуються сло-
ва Ісуса, що схожі до нашої цитати. Якось Він вів 
мову про фарисеїв і засуджував їхнє лицемірство. 

Вони, здавалося б, дотримувалися закону, але проявляли 
лицемірство, бо їхнє серце було сповнене чимось іншим. 
І Він дав їм таку настанову: «Нічого бо нема захованого, 
що б не відкрилося, і скритого, що б не виявилось» (Від 
Луки 12, 2). Ці слова звіщають про суд, про який мовить-
ся: бережіться, прийде день, коли все стане явним, і Бог 
буде судитиме кожну зокрема людину. Бог, Який усе знає, 
судитиме справедливо. Він судитиме лицемірів і тих, хто 
проявляв лукавство. Бога цікавлять не тільки наші діла, 
але й, що важливіше, наші думки й мотиви, які стоять за 
ними. І якщо ми таїмо щось, то це не значить, що Бог не 
бачить цього. Бог знає все. І Він судитиме відповідно до 
настрою серця.

Ісус не раз вів мову про це. Він говорив про людей, які 
служитимуть від Його Імені і творитимуть чудеса (Від 
Матвія 7, 22). І коли вони разом прийдуть до Нього, то Він 
скаже їм: «…геть від Мене всі ви, що чините неправду!» 
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тобі це пояснити, але дуже відчуваю молитовну підтрим-
ку». Коли в нього було все гаразд, то це було сховане від 
нього. Господь об’явив йому таємницю: силу і дієвість за-
ступницьких молитов його братів і сестер. Це лише один 
простий приклад, який говорить сам за себе. Такі брати 
й сестри кажуть: «Ні, мені не дуже важко, бо я відчуваю 
молитовну підтримку й захоплююся спізнанням близької 
присутності Бога». Інколи нам треба пережити важкі мо-
менти, аби усвідомити: «Милостивий Бог поруч зі мною, 
Він посилає мені Своє невеличке вітання. Я визнаю, Він 
– милостивий Бог! І саме Він, милостивий Бог, послав мені 
Свого ангела!» Завдяки випробуванням, завдяки важким 
життєвим моментам нам об’являються Божі близькість і 
присутність. Іноді ми недооцінюємо себе, і вважаємо себе 
слабкими й недосконалими, а у час випробувань з’ясову-
ємо: ми значно сильніші, ніж думали. Саме так Господь 
веде й учить нас відкривати свої приховані слабкі й сильні 
сторони, адже Він бажає, аби ми, урешті-решт, осягнули 
спасіння й достеменно виконували Його вчення, тому нам 
і всьому світові об’являє Свою велику любов.   

І останнє: ця біблійна цитата є для нас водночас настано-
вою. Бог хоче спасти нас, тому викриває у нас те, чого 
ми самі не в змозі побачити, і, таким чином, сприяє 

нашому самопізнанню. Ісус саме тому викривав людські 
недоліки й слабкості. У Євангеліях ми знаходимо декіль-
ка жорстких слів Господа. Петру Він мови: «Геть, сатано, 
від мене! [...] бо думаєш не про Боже, а про людське» (Від 
Матвія 16, 23). Бідолашний Петро думав, що поступив 
правильно, а Ісус назвав його сатаною. Не знаю, як я від-
реагував би, якби Господь сказав мені це. Я думаю, що був 
би не тільки ображений, але й глибоко вражений. Іншого 
разу до Ісуса підійшла сирофінікіянка і попросила про до-
помогу, а Він їй мовив: «Дай спершу, щоб діти наїлись; не 
личить бо взяти хліб у дітей та й кинути щенятам» (Від 
Марка 7, 27). Він прирівняв її до щенят! Багатому юнакові 
Ісус сказав: «… продай усе, що маєш, і роздай бідним, і бу-
деш мати скарб на небі; тоді прийди і йди слідом за мною» 
(Від Луки 18, 22). Він зажадав від юнака відмовитись від 
непомірно великої суми.

Чому Ісус поступав так? Чому Він так казав? Дуже про-
сто: Він хотів, аби люди, які прийшли до Нього, спізнали 
самих себе. Він спонукав їх розкрити свої приховані силь-
ні й слабкі сторони. Жінка показала, що їй байдуже, як 
Він називає її. Вона щиро потребувала Господньої помо-
чі, тому демонструвала свої віру й довіру до Нього. І коли 
Ісус побачив це, то мовив: «О жінко, велика твоя віра! Хай 
тобі буде, як бажаєш!» (Від Матвія 15, 28). Ісус бажав, аби 
Петро зрозумів, що він не є таким сильним, як думав про 
себе, а що також помиляється і має негативні сторони, які 
треба виправляти. Дорогі брати й сестри, іноді слова на-
шого Господа здаються нам дуже жорсткими. Як Він може 
нам таке казати? І це – Бог любові? Перед тим, як образи-
тися і зачинити двері, подумайте: Він, перш за все, бажає 
допомогти вам виявити наші слабкі й сильні сторони. Іно-
ді Він допускає нам випробування, Він уміє використову-
вати важкі моменти нашого життя, аби благословити нас 
і об’явити нам речі, які ще приховані від нас. Я раз у раз 
дивуюся, коли розмовляю з братами й сестрами, які мають 
неабиякі випробування. Мимоволі виникає питанням, як 
вони справляються з цим. Вони переживають один удар 
долі за іншим. І коли як душпастир розмовляєш з ними, 
то вони дають відповідь: «Мені таким чином об’явилася 
сила молитви». Це не мрійники, які втратили глузд. Цього 
тижня один брат по вірі сказав мені: «Я не міг собі уявити, 
що заступницькі молитви моїх братів і сестер мають таку 
неймовірну силу». Він знаходиться в абсолютно жахли-
вому становищі, проте каже: «Першоапостол, я не можу 

ОСНОВНІ ДУМКИ:

Бог об’являє Себе в Ісусі Христі. 
Він закликає нас звіщати Євангеліє. 
Він об’являє віруючим людям Свою славу. 
Його суд справедливий. 
Він відкриває наші сильні й слабкі сторони.

СЛОВО І ВЕРА | БОГОСЛУЖІННЯ
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Н
ещодавно Окружний Апостол Райнер Шторк 
духовно укріпив нас словами з Євангелія від 
Луки 9, 25: «Яка ж користь людині, що ввесь світ 
здобуде, себе ж саму погубить або пошкодить?»

Ці слова Ісуса абсолютно відповідають життєвій 
ситуації багатьох людей не тільки в Західній Африці. У 
моїй батьківщині Малі й інших країнах Західної Африки 
ми впродовж багатьох років переживаємо ажіотаж у 
регіонах, де видобувають золото. Це явище є настільки 
очевидним, що ці регіони перетворилися навіть в окремий 
світ. «Здобути ввесь світ». А я у зв'язку з цим запитав би: 
«Яка ж користь людині, що ввесь світ здобуде, себе ж саму 
погубить або пошкодить?» Це – велике випробування. 
Молоді дівчата та юнаки, діти, глави сімей, випускники 
коледжів і навіть люди з постійною роботою покидають 
свої села й міста. У відповідь ми від них нерідко чуємо: 
«Золото краще за диплом». 

Однак у пошуках золота рідко вдається досягнути 
значного успіху. Відсоток людей, які отримують прибуток 
чи повертаються до нормального життя, є дуже низьким. 
Чимало працівників копальнь стають жертвами обвалів, 
інші повертаються додому із серйозними захворюваннями 
чи інвалідністю. Хіба вони не погубили самих себе? 

Віра таких «авантюристів» не витримує випробовування. 
Вони втрачають інтерес до релігійної чи християнської 
активності. Перспектива швидкого збагачення пригнічує 
основні потреби душі. Ті, кому вдається повернутись із 
золотом чи без нього, здебільшого не повертаються до 
Бога. Хіба вони не втратили, «не погубили» самих себе?

Серед цих людей є чимало братів і сестер по вірі, 
церковних хористів, активних членів громади, дитячих 
і молодіжних наставників… Їхня відсутність негативно 
позначається на житті громад. 

Наш обов’язок – дбати про насушні проблеми земного 
життя. Однак вони не мають бути головним пріоритетом 
у житті й не мають відсувати на задній план наші стосунки 
з Богом, Його Сином і ближнім.

Попри гарячковий пошук скарбів і прагнення 
швидкого збагачення не втрачаймо духовні орієнтири й 
переконання. Пам’ятаймо про головне: ми – Божі діти! 
Наше основне завдання – спасіння душі. Рухаймося до 
мети нашої віри: до Другого Пришестя Ісуса Христа.

Альфонс Траоре

«Золото краще за диплом»
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К
оли цар Соломон помер, то його країна розпа-
лася на два царства: на півночі виникло ІЗРА-
ЇЛЬСЬКЕ царство, а на півдні - ЮДЕЙСЬКЕ 
царство. Столицею Ізраїлю стала Самарія. Від 

цієї назви походить ім'я «самарянин». Жителів південного 
царства, Юдеї, називають юдеями. За деякий час після по-
ділу північне царство, Ізраїль, було захоплене АССИРІЙ-
ЦЯМИ. Цар Ассирії взяв у полон і вивіз з країни багатьох 
ізраїльтян. Замість них він привіз до Ізраїлю вавилонян, 
арамеїв й інші родинні народи свого великого царства. 
Згодом нащадки цих язичницьких народів ЗМІШАЛИСЯ, 
одружуючись із нащадками ізраїльтян, які там залиши-
лися, і таким чином виник народ САМАРЯН. Самаряни 
також сповідували юдейську релігію, та все ж мали певні 
відмінності. Вони визнавали за СВЯЩЕННЕ ПИСАННЯ 
тільки П'ЯТЬ КНИГ МОЙСЕЯ і час від часу мали СВІЙ 
ВЛАСНИЙ ХРАМ на горі ГАРИЗИМ. Через походження і 
релігійні особливості самарян юдеї ЗНЕВАЖАЛИ їх.

Коли юдеї повернулися з Вавилонського полону, то 
самаряни хотіли допомогти їм відновити зруйнований 
храм і міську стіну Єрусалима. Однак юдеї знехтували 
їхньою пропозицією. І саме тоді між юдеями і самарянами 
спалахнула ВОРОЖНЕЧА. Самарянам забороняли 
входити в храм. Їм забороняли одружуватися з юдейськими 
жінками. Розмовляти з самарянином було порушенням 
правил моралі. Благочестиві юдеї уникали самарян й 
обходили Самарію стороною. Ісус Зовсім по-іншому 
ставився до них. ІСУС НЕ НЕХТУВАВ САМАРЯНАМИ, 
а, навпаки, йшов у Самарію. Там Він, зрозуміло, 
заводив мову з людьми, приміром, з жінкою біля Якової 
криниці. Ісус знайшов у самарян віру. ПРИТЧЕЮ ПРО 
МИЛОСЕРДНОГО САМАРЯНИНА Він чітко пояснив 
книжникові, який слухав Його, що самаряни не є гіршими 
за інших людьми, і що з них можна навіть брати приклад. 

Одного разу Ісус зустрів ДЕСЯТЬ ПРОКАЖЕНИХ, які 
просили Його зцілити їх від цієї важкої недуги. Один 
із десяти прокажених був самарянином. Ісус зцілив 
прокажених і всі десять одужали. І тільки один з них 
повернувся до Ісуса й подякував за зцілення. Ним виявися 
самарянин!  

Хто такі самаряни?

Юдеї Південного царства зневажали самарян, але Ісус показав, що вони є не гіршими за інших людей, 

а навпаки, можуть бути для юдеїв прикладом для наслідування.

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

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»

ІЗ БІБЛІЇ
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

В
івця має сьогодні подвійне значен-
ня. Вона безвольно плентається десь 
позаду, пасеться тільки там, де їй 
дозволяють, невибаглива, терпляче 

переносить негоду, беззахисна і може легко 
потрапити у пащу вовка. Усе, що їй залиша-
ється робити, – це пережовувати їжу. Вівці є 
стадними тваринами, які бредуть слідом за 
тим, хто їх веде. Тому не дивує той факт, що 
один теолог ще багато років тому оголосив 
такий образ вівці – який часто використо-
вував Ісус Христос – «неактуальним». Невже 
цей метафоричний образ вівці справді заста-
рів?

Давайте подивимося на цей образ з іншого 
боку: з давніх давен пишуться картини із зо-
браженням пастуха й стада як символ миру, 
любові й безпеки. І якщо нам доводиться на-
трапити на пастуха зі стадом овець, то таку 
зустріч ми не скоро забуваємо. Адже саме 
образ пастуха й овечки передає людське 
прагнення до захищеного життя, яке глибо-
ко вкоренилося в людську душу. Цей образ 
передає також людську потребу безпечного 
життя і нашу впевненість: я захищений від 
спокус і небезпек та перебуваю під опікою 
сили, яка здатна захистити мене від пося-
гання будь-якого ворога. Адже пастух веде 
овець на пасовище, піклується про їхнє жит-
тя, спрямовує їх до чистої води і дає можли-
вість безтурботно жити стадним життям.

Людина є соціальною істотою, тому праг-
не орієнтирів і потребує захисту та без-
печного життя. Їй пропонують себе безліч 
«пастирів», які, нібито, знають найкращі й 
надійні шляхи. Це стосується економічної, 
політичної, соціальної чи релігійної сфери. 
Прості відповіді здаються зручними для де-
яких людей, але вони є рідко правильними. 

Надто часто такі проводирі обманюють ста-
до, яке довірилося їм, і ведуть його у прірву. 

Нам, без сумніву, потрібні люди, які у не-
легких життєвих ситуаціях допомагають 
знайти шлях і яким ми можемо довіритися. 
Світ стає усе більше непроникним. Істин-
ною є народна мудрість: «Довіряй, але пере-
віряй». Чимало людей переконуються у ній 
лише після того, як здобувають негативний 
досвід. Не кожна людина, яка видає себе за 
«доброго пастиря», щиро думає про наше 
благополуччя. Тому образ пастиря й овечки 
буде завжди на землі неоднозначним. Істин-
ним і вірним Пастирем є Ісус; Він - добрий 
Пастир, Який поклав Своє життя за овець. 
Тільки Ісус здатний принести порятунок і 
спасіння Своїм овечкам. 

 Сам Бог послав цього Пастиря до заблу-
калих овець, над якими зжалився, бо вони 
не мали істинного пастиря. Ісус дбав про 
покинутих, знедолених, голодних і хворих. 
Він бажає кожній людині допомогти здобути 
гідність, яка належить їй із самого початку. 
Пастир Ісус Христос звертався до людей без 
задніх думок чи побічних намірів. Він знав їх 
і брав участь у їхньому житті. Він і сьогодні 
завжди поруч з людьми і бажає дати їм усе – 
вічне життя.

Так, Ісус дбає навіть про тих овець, які від-
стали чи тікають геть; Він проявляє до них 
любов і намагається повернути до стада. Він 
дбає також про овець, які знаходяться в ін-
ших кошарах.

Усі ми добре знаємо Пастиря Ісуса, тому із 
задоволенням підхоплюємо слова пісні: «Я, 
Христове ягня, знаю, що Господню милість 
маю. Пастир мій мене плекає і про душу мою 
дбає; хоронить мене від лиха та й по імені 
мене клика».

МІРКУВАТИ –

СЛІДУВАТИ

Чи бажаєш ти бути вівцею?  
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Хлопчик Луна відзначав день народження і приніс дітям недільної школи маленькі 
пакетики з жувальними ведмедиками-цукерками. Ервін запізнився, тому йому 
не дістався пакетик. Коли Джонатан побачив сум на обличчі Ервіна, то задумався. 
Він приховав три цукерки, які хотів з'їсти дорогою додому. Ервін сам винен, 
що запізнився. Але у нього дуже сумний вигляд … Джонатан підвівся і поклав своїх 
ведмежат на стіл перед Ервіном: «Це тобі!»

Допомога приноситьДопомога приносить
радістьрадість

     ЛЮБОВ ДО БЛИЖНЬОГО – ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ?

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | ДІТИ І ЦЕРКВА
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П
ісля богослужіння Джонатан разом з усією 
сім'єю їде додому і розповідає своїм батькам 
про те, що віддав Ервінові свої останні цукерки. 
«Ти правильно зробив, – хвалить його батько. 

– Ще в Біблії написано: «Більше щастя – давати, ніж бра-
ти». «Що це означає, тату?» – запитує Джонатан. «Помір-
куй! – запропонував батько. Джонатан знизує плечима: 
«Ну, можливо, це означає, що краще щось давати комусь, 
ніж забирати. Я інколи віддаю свій бутерброд Тео, коли 
він голодний». «Але тоді тобі самому кортить поїсти – я не 
думаю, що добре сидіти на занятті з голодним шлунком», 
– заперечує батько. Виникає невеличка дискусія з приводу 
того, що можна віддавати, і чи є тут певні обмеження?

Розділена радість – подвійна радість

Джонатан продовжує розмірковувати над батьківськи-
ми словами. На наступному занятті недільної школи він 
запитує учительку, як слід розуміти цей біблійний вислів. 
«Цей вислів цікавий усім нам, – каже вона. – Я у зв’язку з 
цим розповім вам одну історію:

«Учень іде поруч зі своїм учителем і бачить бідно одяг-
неного чоловіка, який працює на полі. Він зняв черевики й 
поклав їх на краю поля. Учень посміхнувся і хотів покепку-
вати з цього чоловіка: «Чи не забавно було б сховати його 
черевики й подивитися, як він їх шукає? – пропонує він. 
Та учитель запропонував інше: «Ми сховаємо в кожному 
черевику по монетці, а потім подивимося, як чоловік від-
реагує». Вони так і зробили. Згодом чоловік закінчує свою 
роботу, біжить по полю до своїх черевиків і першим ділом 
сує ногу в правий черевик, як раптом із подивом відчуває 
у ньому якийсь предмет. Він бере монету до рук, розглядає 
її, озирається на всі боки, та нікого не бачить. Він знизує 
плечима і засовує монету у свій гаманець. Коли він взуває 
другий черевик, то в ньому також знаходить монету. Тоді 
він падає на коліна і дякує Богові за цей дар, адже тепер 
може купити для сім'ї хліб. Учень, розчулений побаченим, 
стоїть поруч з учителем. Учитель запитує його: «Чи не від-
чуваєш ти тепер значно більшу радість, ніж якби ти по-
кепкував з цього чоловіка? – Звісно! – відповідає учень».

Учитися співчувати

Любов до ближнього – це настрій душі, маючи який, лю-
дина проявляє готовність приходити ближньому на допо-
могу і навіть йти заради нього на жертви. При цьому така 
людина допомагає без корисливого розрахунку й не думає 
про власну вигоду. Так, надавати допомогу не завжди лег-
ко, особливо дітям. Тому дорослі можуть обговорити й 
розглянути з дітьми наступні питання: «Чи маю я допо-

магати всім, а чи тільки тим, хто подобається мені і є моїм 
другом? Чи маю я допомагати дітям, якими нехтують, – 
які у класі почувають себе самотньо й не користуються 
авторитетом? Чи треба допомагати дітям, які заподіяли 
мені шкоду?»

Аби навчити дітей виявляти любов до ближнього, тре-
ба спершу спонукати їх робити добро людям зі свого най-
ближчого оточення. Вони можуть, приміром, допомогти 
батькові завантажити посудомийну машину чи своєму 
молодшому братові дістати м'яч з верхньої полиці. Мо-
жуть допомогти дівчинці, яка впала з велосипеда і потре-
бує підбадьорення, чи літньому чоловікові, тростина яко-
го зачепилася за корч.

Формуючи уявлення дитини про те, кому з їхнього ото-
чення може знадобитися допомога чи підбадьорення, ми 
вчимо їх співчувати. Це відчуття спонукатиме їх надавати 
допомогу ближньому навіть тоді, коли це створює для них 
незручності. Коли дитина допомагає батькові прибрати 
посуд зі столу замість того, аби спілкуватися з друзями, 
то приносить жертву і таким чином проявляє співчуття 
та любов.

Тримати в полі зору людей, якими нехтують

Недільна шкільна група Джонатана працює над ство-
ренням асоціативного поля щодо прояву любові до ближ-
нього. Для цього діти записують, як саме можуть виявля-
ти цю любов. Їм приходить на думку чимало різних ідей: 
намалювати картину для хворої дитини, відвідати бабусю 
і дідуся, допомогти по домашньому господарству, почита-
ти оповідання чи казку молодшим братові чи сестричці, 
утішити друга, вступитися за дитину, над якою інші глу-
зують.

Із записаного нашвидкуруч можна багато що реалізу-
вати, не докладаючи особливих зусиль. Неважко, однак, 
проявляти любов до рідної і близької людини, яка відпо-
відає взаємністю. А як бути з людьми, які мені не подоба-
ються? Зовнішній вигляд яких не влаштовує мене, харак-
тер яких різниться від мого? Як проявити любов до без-
притульного, якого щодня зустрічаєш дорогою до офісу, 
чи до набридливого знайомого, який позбавляє тебе будь-
яких сил? У кожного з нас є знайомі, з якими ми не бажа-
ємо зустрічатися чи спілкуватися. Як проявляти любов до 
таких людей? Дослідники з Кембриджського університету 
з’ясували, що гени визначають лише на десять відсотків 
поведінку людини. Набагато важливішими є виховання, 
соціалізація і досвід – саме вони визначають, чи стане 
дитина чуйною і милосердною, а чи егоїстом, який думає 
тільки про особисте благополуччя. Чуйності й милосер-
дю діти найкраще навчаються на прикладах інших людей. 
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Заповідь любові до ближнього не означає примушувати 
себе все терпеливо зносити. У таких випадках ми можемо 
молитися й просити в Бога про поміч, аби ситуація вирі-
шилася якнайкраще як для нас, так і для ближнього.

 У заповіді Ісуса спостерігаємо три рівні любові: любов 
до Бога, любов до себе й любов до ближнього. Якщо ми 
любимо переважно тільки себе, то є егоїстами, а надмір-
на любов до ближнього може призвести до самозречення. 
Надлишок любові до ближнього проявляється в дитини 
тоді, коли вона, проявляючи її, зазнає шкоду чи навіть 
стає жертвою. Добре, якщо діти надають допомогу жерт-
ві знущань; однак дуже важливо, аби вони зверталися за 
допомогою до дорослих, якщо така ситуація змушує їх 
самих опинитися в ролі аутсайдера. Надання і прийняття 
допомоги від ближнього створює добрий баланс між «я» 
і «ми».

Якщо цього не вистарчає, аби навчити дитину приносити 
користь ближньому, то можна вдатися до рольової гри. 
Якщо під час такої гри дитина відчує на собі те, що пере-
живає людина, з якої сміються, глузують чи дражнять, то 
їй, звісно,   не захочеться у майбутньому викликати в ін-
ших такі відчуття.

Зберігати баланс

«Люби ближнього твого, як себе самого», – мовив Ісус, 
поставивши цю заповідь поруч із заповіддю любові до 
Бога. Життя Ісуса показує, хто є для Нього ближнім. Це 
мама і тато, а також сусід чи хлопчик з 9-го «а», який 
схильний дражнити дітей. Чи діти мають обов'язково до-
бре ладнати з усіма й ніколи не висувати жодних вимог? 
Як поводитися з людьми, які ускладнюють нам життя? 

Ф
от

о:
 ©

 p
ol

ol
ia

 –
 st

oc
k.

ad
ob

e.c
om

Ф
от

о:
 ©

 S
.K

ob
ol

d 
– 

sto
ck

.a
do

be
.co

m

Три ситуації надання допомога: навчання читанню, 
висловлювання співчуття сумній подрузі й практична 
допомога по домашньому господарстві
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Радість – це харч для душі. Як людині потрібен хліб для життя, так потріб-
не їй відчуття радості, аби жити істинним життям. Життя без радості 
подібне до квітки без води. Вона ще деякий час живе, та згодом в’яне і заси-
хає. Радість у Бозі є джерелом душевної наснаги. Як саме Бог дарує нам Свою 
радість? Як нам проявляти її?

Радість у БозіРадість у Бозі

       БУ ТИ ХРИС ТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ
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Б
ог щодня дарує нам радість. Уявіть-но: темна ніч 
і ви спите в невеличкому наметі в заплаві ріки, 
розташованої поблизу гори. Ви вирушили в по-
хід і ввечері вирішили поставити намет саме на 

цьому лузі поблизу гори. Уранці наступного дня ви встаєте 
дуже рано, бо бажаєте пройти щонайменше 30 кілометрів. 
Ви збираєтеся у подорож, пакуєте свої речі й раптом бачи-
те перші промені сонця. Ви здивовані й неабияк радієте, 
адже відповідно до прогнозу погоди мав іти дощ. Ви дя-
куйте Богові за те, що немає дощу, і ви маєте змогу любу-
ватися цим прекрасним сходом сонця, який вас неабияк 
зачаровує. Ви з радістю вирушаєте в похід.
Про те, що радість є невід'ємною складовою життя, люди 
знали ще з давніх-давен. Отець церкви Августин свого 
часу (354–430 рр. зв. е.) писав: «Душа живиться тим, що 
приносить їй радість». Радість, як і повсякденна їжа, по-
трібна нам, людям, аби жити. Усі ми добре знаємо, як важ-
ко жити, щойно втрачаємо радість від виконання повсяк-
денних справ. Тоді все, що раніше давалося легко, утомлює 
й обтяжує нас. Окрім цього, потрапляючи в таку ситуацію, 
ми рано чи пізно можемо прийти до того, що нам нічого 
не буде вдаватися. Тоді ми по-справжньому розуміємо, що 
відчуття радості є невід'ємною складовою нашого життя, і 
знову й знову прагнемо здобути її.
Це стосується як земного, так і духовного життя. Безрадіс-
на віра не робить людину щасливою. Ісус свого часу мовив: 
«Чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що 
виходить з уст Божих» (Від Матвія 4, 4). При цьому Він по-
силався на Повторення Закону 8, 3 і давав зрозуміти, що 
Боже слово є запорукою радості. А що в Біблії мовиться 
про радість? 

Біблія про радість

Слово «радість» зустрічається в Біблії близько двохсот 
разів. Багато слів описують це глибоко проникливе і жит-
тєдайне почуття, яке виражали не тільки сміхом, весело-
щами і жартами. У Біблії не раз мовиться про свята, які 
відзначали люди, коли жили безтурботним життям, Бог 
допомагав їм і дарував Свою милість. Так, приміром, у 2-й 
Книзі Хроніки 30, 21 сказано: «Отак сини Ізраїля, що пе-
ребували в Єрусалимі, справляли з великою радістю свято 
опрісноків сім день, а левіти та священник славили щоси-
ли день у день Господа». Раніше деякі люди з народу Ізра-
їлю не дотримувалися заповіді очищення, тому неочище-
ними відзначали свято Пасхи. Та після того, як цар Єзекія 
попросив у Бога прощення за переступників закону, то Бог 
змилосердився і вони почали відзначати свято на славу Го-
спода, яке викликало в них велику радість.
Це лише один із багатьох біблійних прикладів: усю історію 

Божого спасіння можна з багатьох причин назвати «істо-
рією радості». Адже Бог – не тільки любов, а й джерело 
істинної та глибокої радості. Радість проявилася ще під 
час створення Богом світу. Адже, як тільки Бог завершив 
Своє творіння, то мовив: «І побачив Бог усе, що створив: 
і воно було дуже добре» (Буття 1, 31). Хіба це не причина 
для радості? З нагоди народження Божого Сина на небесах 
також панувала велика радість. Ангел з’явився пастухам у 
полі й мовив: «Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, 
що буде радістю всього народу» (Від Луки 2, 10). Окрім 
цього, Бог радіє за кожного з нас: «Господь, твій Бог, посе-
ред тебе, могутній, що врятує. Він буде вельми радуватися 
тобою, він відновить тебе любов'ю своєю. Він буде весе-
литися тобою під веселі співи» (Софонія 3, 17). У притчах 
про втрачену вівцю, про втрачену драхму чи про блудно-
го сина Ісус підкреслює ще один аспект небесної радості: 
якщо грішник кається, навертається і шукає Господньої 
милості, то знаходить її. «Отак, кажу вам, що на небі буде 
більша радість над одним грішником, що кається» (Від 
Луки 15, 7). Батько блудного сина влаштував великий бен-
кет, виявляючи радість з приводу повернення сина. Жін-
ка, яка втратила і знайшла драхму, закликала всіх своїх 
подруг, аби вони раділи разом з нею чи пастух закликав 
своїх сусідів і друзів, аби спільно виявити радість, як тіль-
ки знайшов загублену вівцю.
Наша радість, як мовиться в Одкровенні, буде неперевер-
шеною, адже мета Господа полягає у тому, щоб ми при-
йшли до Нього і разом з Ним з радістю відзначили весілля 
Агнця на Небесах: 
«Алилуя! бо воцарився Господь, Бог наш, Вседержитель. 
Радуймося і веселімося і віддаймо славу йому, бо настав 
шлюб Агнця і дружина його приготувалася» (Одкровення 
19, 6–7). Отже, Бог бажає, аби ми проявляли радість. Але 
як саме Бог дарує нам Свою радість?

Виявляти радість

Грецьке слово «радість» (хара), тісно пов'язане зі словом 
«благодать» (харіс). Отже, можна сказати, що істинну ра-
дість викликає Божа благодать. Бо, як написано в Діяннях 
Апостолів, радість є наслідком Божественною благодаті. 
Так, приміром, в 11-му розділі Діяння Апостолів сказа-
но: «Чутка про це дійшла до вух Церкви, що в Єрусалимі, 
і вони вислали Варнаву в Антіохію. Коли він прийшов і 
побачив ласку Божу, зрадів і підбадьорив усіх триматися 
Господа рішучим серцем» (Діяння 11, 22–23).
Окрім цього, чотири Євангелії свідчать про те, що Бог ви-
кликає в нас радість, коли дарує Свою милість. Адже Він 
послав Ісуса, аби Він навів міст між нами й Ним. Ісус Сво-
єю жертвою на хресті, воскресінням і вознесінням звів цей 
міст. Він, таким чином, заповнив прогалину, що утворила-

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ
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Проявляти радість у Бозі

Подяка – це важливий елемент вияву радості в Бозі. Адже 
подяка Богові викликає в нас радість. Як сказав Першо-
апостол Жан-Люк Шнайдер під час богослужіння, яке 
відбувалося 16 січня 2015 року в Дубаї: «Чи можемо ми 
проявляти вдячність, не маючи радості?». Якщо нам хтось 
щось дарує, то ми радіємо і щиро вдячні за це. Отже, ми 
маємо радість у Бозі, коли дякуємо Йому. Як саме ми про-
являємо цю радість?
Коли ми радіємо в Господі та виражаємо Йому свою вдяч-
ність, то слухаємо Його і виконуємо Його волю. Ми на-
магаємося виконувати Його заповіді. Ми ділимося своєю 
вірою в Бога з людьми, які оточують нас, розповідаємо 
й ведемо з ними мову про неї (Матвій 28, 19–20). Окрім 
цього, ми виявляємо радість у Бозі та вдячні Йому, коли 
славимо й поклоняємося Йому. Це відбувається, з одного 
боку, коли ми молимося, а з іншого, коли виявляємо до-
віру до Господа у час пітьми чи у сприятливий час. Адже 
Бог завжди перебуває з нами і надає Свою допомогу. Він 
піклується про нас, навіть якщо ми не помічаємо цього. 
Хіба це не є причиною для радості? Ми проявляємо також 
радість у Бозі, коли слідуємо за Ним чи повертаємося на 
прокладений Ним шлях, якщо збилися з путі. Адже Бог 
бажає, аби ми, Його діти, підтримували з Ним зв’язок і на-
верталися, якщо збочили.
Ісус показав Своїм учням, які раділи від того, що їм навіть 
біси корилися, істинну й глибоку причину радості: «… але 
радійте тому, що ваші імена записані на небі» (Від Луки 
10, 20). Небагато людей розуміють це. Завершимо словами 
Апостола Павла до Филип'ян: «Радуйтеся завжди у Госпо-
ді; знову кажу: Радуйтеся! Хай ваша доброзичливість буде 
всім людям відома». Потім він розкрив таємницю великої 
та всеосяжної радості, яка проймає нас: «Господь близь-
ко!» (Филип'ян 4, 4–5).

ся внаслідок гріхопадіння, аби ми осягнули Небесне Цар-
ство. Триєдиний Бог дарував людям милість, позбавив їх 
від переживань щодо смерті й викликав у них неймовірну 
радість. Але як саме нам відчути радість у Бозі? 
Ми відчуваємо радість у Бозі, коли приходимо в Божий 
дім, поклоняємося і прославляємо Його. Господь під час 
богослужіння звертається Своїм словом до нас. Прого-
лошення Божого Слова дає нам відповіді на питання про 
життя та віру й укріпляє нашу довіру. Окрім цього, Бог 
словом проповіді утішає нас, уселяє впевненість і допома-
гає приймати правильні рішення. Бог звертається до нас і 
дарує Свої милість, любов, мир і радість. 
Ми зазнаємо радість у Бозі також тоді, коли зустрічаємося 
зі своїми братами й сестрами по вірі. Адже, зустрічаючись 
з ними, ми сповнюємося передчуттям вічного єднання з 
Богом. Бо, як сказав Ісус, Бог перебуває серед нас, перебу-
ває там, де двоє чи троє збираються в Його Ім'я (Від Мат-
вія 18, 20). Отже, єднання Божих дітей є причиною для 
радості. Радість викликає в нас також спільне споживання 
Святого Причастя. Адже перед споживанням цієї Трапе-
зи Бог пропонує нам Свою милість, завдяки якій ми тісно 
єднаємося з Господом. Тоді ми отримуємо безпосередню 
близькість з Ним, яка викликає в нас неабияку радість.

«Радуйтеся завжди 
у Господі; знову кажу: 
Радуйтеся! Хай ваша 
доброзичливість буде 
всім людям відома. 
Господь близько!»
Филип’ян 4, 4–5

«Радуймося і веселімося 
і віддаймо славу йому, бо 
настав шлюб Агнця…»
Одкровення 19, 7

«…але радійте тому, 
що ваші імена записані 
на небі»
Від Луки 10, 20
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Для християн Новоапостольської церкви стало вже доброю традицією у 1-у неділю жовтня проводити 
богослужіння з нагоди Дня Подяки за урожай. Ці святкові богослужіння цього року випали на неділю, 3 жовтня, і 
проходили у всіх громадах 3-х округів України – «Україна-Схід», «Україна-Центр» та «Україна-Захід», духовну опіку 
над якими разом з іншими священнослужителями здійснює Апостол Анатолій Будник. Вівтарі громад прикрасили 
дарами українських полів і ланів. У братів і сестер громад Миколаївської області, розташованої в окрузі «Україна-
Схід», це урочисте богослужіння викликало особливу радість, адже його проводив Апостол Анатолій Будник. 

2
-го й 3-го жовтня 2021 року Апостол Будник 
проводив богослужіння з нагоди Дня Подяки 
за врожай в окрузі «Україна-Схід», зокрема, у 

громадах Новоолександрівки, Миколаєва та Іванівки. 
В основу цих богослужінь Апостол поклав біблійну 
цитату з Буття 2, вірша 3: «І благословив Бог сьомий 
день і освятив його; того бо дня спочив Бог від усього 
Свого діла, що творячи зробив був». У своїй проповіді 
він, зокрема, зазначив: «Ця біблійна цитата зобов’я-
зує нас, людей, раз у тиждень відпочивати від праці 
й славити діла Творця. Освячуючи недільний день і 
відзначаючи його як день воскресіння Ісуса Христа, 
ми виражаємо Богові Отцеві неабияку вдячність. Ми 

пам’ятаємо про Його благодіяння завжди, як у важкі, так і в добрі часи, і щедро приносимо Йому за це хвалу й 
подяку. Ми дякуємо також Богові Синові, Творцеві нашого спасіння (Євреїв 5, 9), Який Своєю жертвою й вос-
кресінням відкрив нам доступ до Божого Царства. Ісус 
заснував Церкву й послав Своїх Апостолів, аби вони 
працювали над довершенням розпочатої Ним спра-
ви спасіння. Ми величаємо також Бога Святого Духа, 
завдяки Якому ми стали новим створінням у Христі і 
Який освячує нас для вічного єднання з Богом. Вира-
жаючи Триєдиному Богові вдячність, ми приносимо 
Йому також свої пожертвування. Адже усе, що маємо, 
ми завдячуємо виключно Божій милості. Отже, вира-
жаймо Богові вдячність за Його численні благодіяння 
і для цього приносимо Йому похвалу й жертву, шаноб-
ливо ставмося до Його творіння, виконуймо Його за-
повіді та освячуймо недільний день», - завершив свою 
проповідь Апостол Будник.  

Богослужіння Апостола Будника з нагоди Дня подяки 2021 року 
в окрузі «Україна-Схід» 

Апостол Будник під час богослужіння у м. Миколаєві

Під час Святого Запечатання в м. Новоолександрівці

Проводи священника Пляка 
на заслужений відпочинок у м. Миколаєві



НС, 12/2021 2323НС, 12/2021

НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | ДЕНЬ ПОДЯКИ В УКРАЇНІ

Під час богослужіння в Новоолександрівці 
Апостол здійснив Запечатання Святим Духом 
Анатолія Нищика. Незважаючи на те, що в нього 
проблеми зі слухом, Бог дарував йому милість 
стати Божим дитям. Під час Запечатання Святим 
Духом Апостол на безпечній відстані, знявши 
захисну маску, повільно й чітко вимовляв слова, 
аби Анатолій по губах зміг «прочитати» те, що 
Апостол вкладав у його серце.

У неділю, 3 жовтня 2021 року, Апостол 
провів це святкове богослужіння у громаді 
м. Миколаєва. На завершення цього 
богослужіння він провів на заслужений 
відпочинок священника Олега Павловича 
Пляка. Понад 25 років священник з радістю 
проповідував Євангеліє не тільки у громаді 
Миколаєва, а й у всіх інших громадах Миколаївської області. На початку становлення громад це було нелегко  – 
часто доводилося їздити у переповнених маршрутних автобусах, годинами чекати на автобус. Брати й сестри 
цих громад з вдячністю згадують про його богослужіння й радісне спілкування. Апостол Будник подякував 
священнику за служіння і побажав йому й надалі бути прикладом для братів і сестер. 

Пополудню Апостол Будник провів ще одне богослужіння у громаді с. Іванівка. У невеликому «сімейному» колі 
також лунало Боже слово, яке нагадувало присутнім про Божу любов і сповнювало їхні серця вдячністю, силою і 
радістю!

Наприкінці богослужінь Апостол нагадав присутнім братам і сестрам про текст святкового послання 
Окружного Апостола з нагоди Дня подяки, який був надісланий напередодні. У ньому, зокрема, мовиться: 
«Дорогі брати і сестри! Свято Подяки за врожай і в цьому році є для нас нагодою озирнутися назад, славити 
Бога й дякувати Йому за духовні й земні блага. Проявляймо вдячність як на словах, так і на ділі. Виражаючи 
подяку за те, що ми особисто пережили, не забуваймо прославляти насамперед Бога, нашого Небесного Отця й 
Творця. Нехай прославлення Бога не залежить тільки від особисто пережитих нами ситуацій. Подяка Богові з 
любові спонукає нас проявляти любов до ближнього на ділі. Така любов, серед іншого, проявляється у тому, що 
ми приходимо на допомогу людям, які зазнають духовну чи матеріальну нужду. У День Подяки за врожай у нас є 
можливість принести Господові додаткову фінансову пожертву. Виручені від неї кошти підуть на забезпечення 
міжнародної діяльності нашої Церкви і будуть використані на благо наших громад. Я переконаний, що Господь 
благословить наші щирі пожертвування. З сердечними вітаннями, Ваш Міхаель Еріх».

Хоча через карантинні заходи, зокрема дотримання безпечної дистанції, не довелося, як завжди, довгий час 
поспілкуватися один з одним, та спільне єднання і зустріч з Апостолом викликали у присутніх братів і сестер та 
гостей велику радість.

День Подяки у м. Тернополі

День Подяки у м. Турійську
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??ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Баптистерій Сан-Джованні – це церква хрещення Флорен-
тійського собору, яка розташована поруч із собором Сан-
та-Марія-дель-Фьоре в Італії. До церкви можна увійти крізь 
троє бронзових воріт, створених Лоренцо Гіберті та Андреа 
Пізано між 1330 та 1452 роками. До творів Лоренцо Гіберті 
(народився близько 1378 і помер 1 грудня 1455) належать так 
звані «Брами раю» Баптистерію, які є одним з найвідоміших 
його творів і зображують біблійні історії. Усебічно талано-
витий майстер – Гіберті був скульптором, ювеліром, ливар-
ником, архітектором і теоретиком мистецтва – зобразив на 
них, серед іншого, візит цариці Савської до царя Соломона в 
Єрусалимі. У Біблії у 1-й Книзі Царств повідомляється про те, 
що безіменна цариця Сави прибуває до двору царя Соломона, 
аби перевірити його мудрість з допомогою хитромудрих пи-
тань. Цариця була вражена мудрістю і багатством Соломона, а 

також щойно зведеним храмом Єрусалима. Нез’ясованим є походження цариці: подарунки – спеції (бальзам), золото й доро-
гоцінне каміння – а також верблюди, транспортні тварини, указують на два регіони: на Східну Африку (Ефіопія) і Південну 
Аравію; у Біблії мовиться також про ладан, що був торговельним товаром. В історії мистецтва цариця Савська зображується 
у вигляді «Трьох царів зі Східної країни».
ДЕ У НОВОМУ ЗАПОВІТІ ЗГАДУЄТЬСЯ ПРО ЦАРИЦЮ САВСЬКУ ЯК ПРО «ЦАРИЦЮ ПІВДНЯ»?  

(Відповідь див. на стор. 2)

1. Який цар Ізраїлю спонукав жінку-чарівницю 
     викликати духа померлого в Ен-Дорі? 
А)  цар Давид
Б)  цар Саул
В)  цар Соломон
Г)  цар Ахав

2. Куди подалися, спасаючись утечею, Павло і Варнава 
     під час переслідування в Іконії?
А)  в Антіохію Пісідії
Б)  в Антіохію Сирії
В)  у Троаду
Г)  у Ліаконію

3. Про що  мовиться у Книзі Суддів?
А)  про мандрівку ізраїльтян в пустині 
Б)  про життя в Ізраїлі до епохи царів
В)  про вихід ізраїльтян з Єгипту
Г)  про завоювання землі Ханаанської

4. Хто з перелічених реформаторів походить з м. Цюріха?
А)  Ульріх Цвінґлі
Б)  Мартін Лютер
В)  Жан Кальвін 
Г)  Філіпп Меланхтон

5. Хто написав текст до пісні «Встав я поблизу Божих воріт» 
(№ 55 у російськомовному пісеннику)
A) Християн Фюрхтеґотт Геллерт
Б) Жозефіна Поллард
В) Йоганн Андреас Крамер
Г) Філіп Фрідріх Гіллер

6. Як часто проводяться богослужіння для померлих?
А)  один раз на рік
Б)  чотири рази на рік
В)  щомісяця
Г)  три рази на рік

7. Де знаходиться купальня Витезда?
А) у Ніневії
Б)  у Єрусалимі
В)  в Афінах
Г)  в Ефесі

8. У якому Євангелії розповідається про нічну зустріч 
     Никодима з Ісусом?
А)  у Євангелії від Івана
Б)  у Євангелії від Марка
В)  у Євангелії від Луки
Г)  у Євангелії від Матвія 

9. Коли в Україні відзначають День поминання померлих?
А) у першу неділю після П’ятидесятниці
Б)  у першу неділю після Пасхи
В)  в останню неділю перед Пасхою
Г)  у другу неділю після Пасхи

10. Як звати першого з англійських Апостолів,
      якого покликали в Олбері?
А) Гендрі Драммонд
Б) Уільям Керд
В) Джон Бейт Кардейл
Г) Едвард Ірвінґ
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