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О
бітниця – це зобов'язання чи запевнення 
про виконання чогось. Чи виконається 
вона – це вже інша справа … А головне 
послання Адвента звучить: «Бог виконує 

Свої обітниці». Першим людям після гріхопадіння 
Бог обіцяв послати Спасителя, і неодноразово під-
тверджував Свою обітницю через пророків. Ця Божа 
обітниця виповнилася в Ісусі Христі. Але мало хто 
по-справжньому розпізнав Його. Тільки люди, яким 
Святий Дух об’явив це, по-справжньому спізнали, ким 
був Ісус. Те саме стосувалося Його учнів. Лише після 
того, як Святий Дух зійшов на них, вони істинно збаг-
нули, що Божі обітниці Старого Завіту виповнилися в 
Ісусі Христі.

Саме Святий Дух звіщає нам про Божі обітниці; саме 
Святий Дух сприяє тому, аби вони жили в нашому 
серці; і саме Святий Дух дозволяє нам бути свідками 
їхніх виконань. Нам дана обітниця, що Ісус Христос, 
наш Спаситель, прийде вдруге. Святий Дух підтримує 
живою цю обітницю у нашому серці, і подбає про те, 
аби ми стали свідками її виконання. 

Людина, яка живе із спонуки Святого Духа, 
неодмінно переконається: Бог виконує Свої обітниці!

Імпульс із богослужіння Першоапостола

Божі обітниці
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Й
оганн Себастьян Бах, Фелікс Мендельсон Бартольді, Ґустав Малер, 
Едвард Гріг – це далеко не повний перелік імен музикантів, творчість 
яких тісно пов'язана з містом Лейпцигом. З народженням Клари Вік 
у 1819 році в Лейпцигу на світ з'явилася одна з найвидатніших жі-

нок-музикантів свого часу. Її перший публічний виступ у Лейпцизькому «Ге-
вандхаусі», який отримав визнання преси в 1828 році, став початком міжна-
родної кар'єри концертної піаністки. До числа її шанувальників належали такі 
відомі знаменитості, як Йоганн Вольфґанґ фон Ґете, Генріх Гейне та Нікколо 
Паганіні. У 1840 році вона палко покохала й вийшла заміж за композитора Ро-
берта Шумана, успіхові якого вона значною мірою сприяла. Перші роки свого 
подружнього життя вони провели у нинішньому будинку Шумана у Лейпцигу 
на вулиці Інзельштрасе. Такі визначні постаті, як Фелікс Мендельсон Бартольді, 
Ференц Ліст чи Гектор Берліоз, підтримували стосунки з їхньою сім’єю. Серед 
шанувальників Клари Шуман був також 14-річний Йоганнес Брамс; їх пов'я-
зувала тісна дружба, що тривала аж до її смерті в 1896 році. В одному зі своїх 
листів він зізнався їй: «Але в Лейпцигу було найкраще...». 

4 НС, 1/2022

Лейпциг – місто музики
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БОГОСЛУЖІННЯ У ЛЕЙПЦИГУ/НІМЕЧЧИНА 

ДАТА: 8 серпня 2021 р.
БІБЛІЙНА ЦИТАТА: Від Матвія 11, 28 
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Глянь, Ісусе,
руки тягну» (№ 240 в україномовному пісеннику)
СУПРОВІД: Окружні Апостоли Міхаель Еріх та 
Рюдіґер Краузе, помічник Окружного
Апостола Гельґе Мучлєр, а також Апостоли Томас
Дойбель, Девід Гейнс, Єнс Корбін, Манфред
Шьоненборн, Дірк Шульц та Йорґ Штайнбреннер
СВЯЩЕННОДІЙСТВА: Окружний Апостол 
на відпочинку Фріц Неркорн і його дружина
Лізолетта отримали напередодні вдома 
благословення з нагоди залізного весілля

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ

НС, 1/2022 5
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Д
орогі брати й сестри, присутні тут і в підклю-
чених до трансляції громадах або в своїх до-
мівках, я, дійсно, сприймаю ці вихідні дні як 
дар Божої милості та як справжнє новоапо-

стольське свято. Учора ми мали можливість відзначити 
прекрасне й рідкісне свято з нагоди залізного весілля Ок-
ружного Апостола Неркорна та його дружини. Це, дійс-
но, особлива й вельми чудова подія, що викликає приємні 
почуття. Учора ввечері я, нарешті, знову мав змогу поспіл-
куватися з Апостолами та єпископами, і було помітно, що 
такого спілкування нам не вистачає. Таке єднання є надзви-
чайно приємним і потрібним. А сьогоднішнє богослужін-
ня є кульмінацією нашої зустрічі і ми також перебуваємо 
у єднанні Божих дітей тут, у Лейпцигу. Ми насолоджуємо-
ся співом хору і музикою, і, що найважливіше, особистою 
зустріччю з нашим Господом й Учителем Ісусом Христом. 
Я, дійсно, щиро бажаю, аби всі присутні на цьому бого-
служінні змогли особисто зустрітися з Господом Ісусом 
Христом. Це вельми важливо. Важливою, отже, є не тільки 

Прийди до Христа!

проповідь Першоапостола, яка має особливе значення, а й 
зустріч з Ісусом Христом. Я від щирого серця бажаю, аби 
кожен з вас пережив сьогодні зустріч з Господом.

В основу цього богослужіння покладена відома біб-
лійна цитата. Коротко – про контекст: Ісус Христос 
представив Себе Тим, Якого Бог, Отець, наділив 

повноваженням принести людям спасіння. Він дав також 
пояснення, що звертається особливо до «немовлят», тобто 
до малозначних і знехтуваних людей. Жоден із біблійних 
перекладів в цьому відношенні не є абсолютно нейтраль-
ним. Кожен перекладач привніс свої почуття. Один веде 
мову про малий народ, інший – про неосвічених людей, 
третій – про знехтуваних, усе це правильно. Існує не тіль-
ки переклад цієї цитати, а й безліч його інтерпретацій. 
Про це треба знати. Однак ми добре знаємо її основний 
смисл: завдання Ісуса полягало в тому, аби принести спа-
сіння також «немовлятам», тобто знедоленим, малознач-
ним і знехтуваним.

«Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, 
і Я облегшу вас».

Цитата з Біблії: Від Матвія 11, 28
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Фарисеям Ісус мовив, що вони своїми приписами покла-
ли непосильний тягар саме на цих людей, чудово розумію-
чи, що жоден з них не спроможний виконати їх повністю. 

Адже годі було втілити усі їхні приписи в життя. Фарисеї 
використовували ці приписи на шкоду тим людям, яких 
вважали малозначними й знехтуваними, аби докорити їм і 
звинуватити у неправедності. Вони нехтували цими людь-
ми за те, що вони не могли виконати їхні приписи. Фари-
сеї робили це свідомо, тому Ісус виступив проти них і мо-
вив: «Ні, ви покладаєте на цих людей непосильний тягар. 
Прийдіть до Мене, слідуйте за Мною, Мій тягар є легким 
і лагідним. Усі ви можете отримати спасіння. Прийдіть до 
Мене ті, що страждають від тягарів приписів, прийдіть усі 
стомлені до Мене! Я допоможу вам».  

Ісус звертався до «немовлят», до «втомлених і обтяже-
них» (Матвій 11, 25, 28). В інших перекладах мова йде про 
«втомлених і струджених». І сьогодні таких є дуже багато. 
Цими словами Господь Ісус і сьогодні звертається до всіх 
людей, які невдоволені й обтяжені, які почувають себе 
знехтуваними й малозначними: «Прийдіть до Мене!» По-
думайте про стихійні лиха чи про інші численні лихоліття, 
що знову й знову відбуваються, про удари долі, від яких 
потерпає значна частина людей. Вони стають жертвами 
стихій, нещасних випадків чи невиліковних хвороб. Їм 
доводить змиритися зі своєю ситуацією. Вони не можуть 
змінити її, бо почувають себе безсилими. Ісус закликає 
всіх їх: «Прийдіть до Мене!» У цьому світі є чимало лю-
дей, які почувають себе знехтуваними, малозначними й 
мізерними! Їх ігнорують. Їх зневажають. Тільки за те, що 
вони є не такими, як усі. Не буду заглиблюватися у цю 
тему. Цими людьми нехтують, їх зневажають, іноді навіть 
переслідують тільки за те, що вони є дещо іншими. Ісус 
звертається до них: «Прийдіть до Мене!» Цікаво, що і в 
наш час у нашому оточенні є також багато людей, до яких 
ставляться зневажливо. Ці люди проявляють невдоволен-
ня. У них часто складається враження, що за них завжди 
вирішують інші люди, а їм доводиться тільки підкорятися 
й виконувати їхні настанови. Не вони, а інші люди, мають 
комфортне життя, а їм доводиться відмовлятися від будь-
яких благ. Їм залишається тільки мріяти і зазнавати одне 
розчарування за іншим. Невдоволення людей зростає. 
Справедливо це чи ні – не про це мова. Я взагалі не хочу 
давати жодних оцінок, але це факт. Чимало людей просто 
кажуть: «Досить! Ми втомилися!». Це спостерігається у 
багатьох країнах світу. Ісус звертається до них і закликає: 

«Ви, що почуваєте себе знехтуваними, ви, яких пересліду-
ють, і які вважають, що їх недооцінюють, ігнорують і зне-
важають: прийдіть до Мене! Я облегшу вас!»

З
вичайно, знаходяться також люди, які кажуть: 
«Досить! Релігія і християнська віра – це лише ін-
струмент в руках можновладців для підбадьорення 

малозначних і мізерних, аби вони залишалися такими, як 
є, і зберігали спокій. На небесах буде все по-іншому. А на 
землі нехай буде все так, як і раніше!» Цими і подібними 
закидами докоряють християнській вірі. Ми дивимося на 
це, звісно,   по-іншому. Ми кажемо: «Прийдіть! Прийдіть до 
Ісуса! Він облегшить вас».

А що мовить про це Ісус? Він каже, що ти є вельми цін-
ним перед Ним, і що твоя цінність не залежить від тво-
го соціального становища. Вона не залежить від твоїх 
досягнень чи успіхів. Вона не залежить також від думки 
про тебе, від твоєї репутації в очах людей, що оточують 
тебе. Ти вельми цінний для Ісуса. Божий Син прийшов на 
цю землю і помер задля тебе, бо Він любить тебе. Ось у 
чому полягає істинна цінність твоєї особистості. Твій Бог 
любить тебе! Син Божий став задля тебе Людиною, Він 
помер за тебе. Ти потерпаєш від життєвих умов і обста-
вин, а також від несправедливості? Прийди до Ісуса! Він 
бажає змінити твою ситуацію на краще. Він бажає прийти 
тобі на допомогу. Він бажає допомогти всім людям. Однак 
Ісус не виконує дріб’язкову працю: тут дещо полагодити, 
там щось упорядкувати. Ні! Він працює ґрунтовно. Він 
бажає створити новий світ, у якому не буде більше зла, 
страждань і несправедливості. Світ, який буде цілковито 
відповідати Його волі. Він бажає створити нових людей, 
які житимуть у цьому новому світі. Це – не мрія, а наше 
майбутнє! Прийди до Ісуса, ти можеш стати новою люди-
ною, підготовленою, освяченою Богом і наділеною усім 
необхідним, аби жити в цьому новому світі. Ісус Христос 
закликає нас: «Прийдіть усі, ви не є малозначними чи нік-
чемними! Я вмер за вас. Прийдіть до Мене всі ви!»

І це стосується не тільки майбутнього життя. Людина, 
яка має впевненість у тому, що Бог любить її, яка перекона-
на й знає, куди веде шлях, то вже сьогодні має силу і здат-
ність успішно поратися з будь-якими життєвими викли-
ками. Вона вже сьогодні досягає успіху. Вона вже сьогодні 
самостійно порається з будь-якими життєвими обставина-
ми, сприяє творенню добра й полегшує страждання свого 
ближнього. «Прийдіть до Мене, Я допоможу вам!»

Ц
ей заклик по-особливому стосується нас, християн, 
які слідують за Господом. Він і сьогодні мовить до 
нас: «Прийдіть до Мене всі втомлені й обтяжені, 

і Я облегшу вас». 
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    Діло Ісуса полягало в тому, 
               аби спасти «немовлят», 

                        тобто знедолених, 
                              знехтуваних і малозначних.
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Ми можемо зазнавати втому від роботи чи від служіння. 
Людина, яка працює чи служить, згодом відчуває утому. 
Згадайте про те, як Господь Ісус обрав дванадцятьох Апо-
столів, які із завзяттям приступили до виконання своєї 
праці. Згодом вони повернулися до Господа й розповідали, 
чим займалися. Він з цікавістю слухав і помітив їхню уто-
му. З ними було так багато народу, що вони й не мали часу 
поїсти. Ісус звелів їм трохи відпочили. Він узяв їх із Собою 
в окреме місце, спілкувався і споживав разом з ними їжу. 
Це, щоправда, тривало незадовго до того, як відбулося 
насичення п'яти тисяч людей, але Господь Ісус побачив, 
що вони втомилися і потребують відпочинку, що їм треба 
поїсти. І Він дав їм можливість побути наодинці з Ним, 
поїсти й поспілкуватися з Ним. Тоді вони набралися сил і 
згодом продовжили виконувати свою працю.

Під час насичення п'яти тисяч людей Господь доручив 
Своїм учням роздавати їжу. Вони знову могли працювати 
й відчувати на собі Божу всемогутність. Згодом вони ви-
рушили в плавання на озеро, де здійнявся буревій. Їм до-
велося нелегко, але й у цій ситуації вони знову пережили 
Божі присутність і всемогутність. Вирішальним було те, 
що вони відвели час для того, аби побути наодинці з Го-
сподом Ісусом, поспілкуватися і спожити разом з Ним їжу.

Дорогі брати й сестри, це насамперед стосується бра-
тів, священнослужителів, які служать Господу, а також 
брата чи сестри, які виконують будь-яке служіння на 
благо Божої справи: утома з часом бере гору. Це абсо-
лютно нормально. Господь знає про це. Він не каже: 

«Ще не час відпочивати, працюй!» Ні, Він знову й знову 
каже нам: «Тобі треба трохи відпочити. Прийди до Мене! 
Прийди на богослужіння! Прийди до Мене з молитвою! 
Тільки ти і Я, Я і ти. Поведемо мову про твоє спасіння. 
Розмірковуй над тим, що відбувається у твоїй душі. Роз-
мірковуй над тим, що Я приготував тобі для майбутньо-
го. Тепер ми спілкуватимемося тільки про твою душу». 
Так відбудеться спільний діалог з Господом. Тільки Він 
і ми. Такі моменти зміцнюють наші стосунки й любов з 
Ісусом Христом. Під час спілкування з Ним ми зосере-
джуємося на спасінні свої душі. Ми спільно приймаємо 
харч для своєї душі, святкуємо Святе Причастя. Під час 
такого щирого й особистого спілкування з Господом Ісу-
сом ми черпаємо сили, аби знову приступити до вико-
нання праці й здійснювати служіння по сану чи будь-яке 
інше служіння у громаді. Брати й сестри, нам конче по-
трібні ці моменти, особисті зустрічі з Богом. Відведемо 
для них час і скажемо: «Адже йдеться про мене, про мою 
душу, про моє спасіння. Мені потрібна особиста зустріч 
з Господом Ісусом». Це додасть значних сил.

У
тома приходить не тільки від праці, а й від боротьби. 
Усі нам треба вести боротьбу за своє спасіння. Від неї 
можна втомитися. Я не знаю, як ви, а я щоразу кон-

статую: ось, я намагався щосили, я боровся, аби подолати 
недоліки, аби покращити щось, і знову оступився. Я не зміг 
впоратися з виконанням цього завдання. Десь я щось не те 
сказав, а десь поступив безглуздо. Я знову згрішив.

Дозволь Святому Духові діяти й не забувай 
про свою мету: зростати до образу й подоби Ісуса Христа.
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АПОСТОЛ

ТОМАС ДОЙБЕЛЬ:

Апостол Дойбель (Швей-
царія) у своїй співпропо-
віді розповів про сигнал 
попередження на табло 
його машини, який через 
певну відстань з'являєть-
ся у вигляді маленької 
кавової чашки і спонукає 
зупинитися та зробити 

паузу. Такі паузи запобігають утомі. Наша душа та-
кож потребує паузу. Не тільки Ісус звертається до нас 
із закликом: «Прийди!», а й лукавий, який каже: «По-
слухай, немає смислу! Учора ти був на богослужін-
ні, а в тебе досі, як і позавчора, не відбулося жодних 
змін». «Ми можемо бути абсолютно впевнені, – про-
довжив Апостол, – що лукавий вельми використовує 
нашу втому. Саме тоді, коли ми втомилися, він стукає 
і приходить до нас. Він проявляє неабияку активність 
і підступає до нас. Отже, мої дорогі, уважно стежи-
мо за тим, хто завтра чи післязавтра постукає у наше 
серце й скаже: «Прийде!»

Утома з часом бере гору. Якщо докладаєш немало зусиль 
і нічого не виходить, то відчуваєш утому й виснаження від 
таких безрезультатних зусиль. Що Господь Ісус говорить 
з цього приводу? Він мовить: «Прийди до Мене, навчись 
у Мене. Прийди, Я дарую тобі милість. Я виправлю все. Я 
прощаю твої гріхи. Я забуваю про твої помилки. Прийди і 
навчись у Мене». Адже Ісус не очікує від нас, аби ми були 
абсолютно досконалими. Він наділяє нас Своєю милістю 
як тепер, так і під час Свого Другого Пришестя. Єдине, що 
Він очікує від нас, аби ми продовжували любити Його і не 
здавалися у боротьбі за хороші стосунки з Ним. І більше 
нічого. Він не очікує від нас, аби ми були безпомилкови-
ми, однак, бажає, аби ми любили Його і прагнули зберіга-
ти Йому вірність. Про все інше Він Сам подбає. «Прийди, 
я хочу принести тобі полегшу! Прийди до мене!»

Утома приходить також від очікування. Ми вже три-
валий час чуємо: «Незабаром Господь прийде», а Він не 
приходить. Інколи я помічаю утому братів і сестер, бо 
таке очікування здається їм надто довгим. Що Господь 
Ісус мовить з цього приводу? Він просто каже: «Якщо тобі 
очікування здається надто довгим, то підійди ближче до 
Мене! Прийди до Мене!» Чим більше ми уподібнюємося 
до Нього, чим більше ми говоримо, поступаємо й працю-
ємо в дусі Ісуса Христа, тим більше ми помічаємо, що Він 
перебуває поруч з нами. Чим більше ми уподібнюємося до 
образу Ісуса Христа, тим більше відчуваємо Його присут-
ність. Тоді ми знаємо, що єднання з Ним – це не віддалена 
перспектива. Людина, яка прагне цього, яка бореться та 
йде вслід за Господом Ісусом, уже сьогодні відчуває Його 
присутність! Така людина не матиме проблем з очікуван-
ням на Друге Пришестя Господа. Вона знає: Ісус Христос 
гряде, Він уже й нині поруч. Таке по-справжньому може 
відчути на собі й пережити тільки та людина, яка живе 
дуже близько з Господом і намагається думати так, як Він, 
говорити так, як Він, і діяти так, як Він. Ось яким є заклик 
до кожного з нас, дорогі брати й сестри. Коли ми втом-
люємося від тривалого очікування на Пришестя Господа, 
то Господь Ісус каже нам: «Підійди до Мене ближче! Будь 
таким, як Я, розкрий у собі Мою сутність, і ти відчуєш, що 
Я перебуваю поруч з тобою!» Ми можемо відчути присут-
ність Христа вже тут і сьогодні, і це допоможе нам прояв-
ляти терпеливість аж до кінця.  

Деякі люди вважають, що наші проповіді є нудними. 
І справді, ми десятиліттями чуємо одні й ті ж послання. 
Теми повторюються, тому для когось здаються нудними. 
З точки зору інтелекту це, можливо, й так. Якщо ми роз-
глядаємо проповіді як свого роду рецепт чи набір запові-
дей і правил, які маємо виконувати, то вони здаватимуть-
ся нудними. Адже завжди йдеться про одне й те ж.
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ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ

МІХАЕЛЬ ЕРІХ:

Апостол Еріх (Півден-
на Німеччина), зокрема, 
сказав: «Коли справа, яку 
ти виконуєш, перетворю-
ється у рутину, коли ти 
втомлюєшся від праці, то 
допомагає схвальне під-
бадьорення: «Справа, яку 
ти виконуєш, є неймовір-

но важливою!» Саме це робить Бог під час богослу-
жіння. А інколи Він, звісно, Своїм словом застерігає 
нас. Застереження є для нас також вельми важли-
вим. Але коли я подивлюся на громаду, яка зібрала-
ся сьогодні тут: скільки добрих справ виконується у 
ній, скільки проявляється віри й любові до Господа, 
скільки надії, скільки прекрасних справ виконується 
у тиші. Дозволь собі почути схвальний відгук віднос-
но добрих справ, які ти виконуєш! Це принесе тобі 
полегшу, додасть нових сил і завзяття, аби виконува-
ти доручення на славу й хвалу Бога».
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себе»! Що це означає? Ми повинні усвідомити, чому ми, 
власне, знаходимося разом, чому ми належимо до громади 
і до Церкви Христа.

У сільському господарстві ярмо використовували для 
спільної роботи двох волів. Ми, звісно, не воли, але цей 
приклад є показовим. Ярмо допомагає волам разом ефек-
тивно працювати. Візьмімо ярмо Ісуса на себе! Ми зна-
ходимося один з одним, бо Ісус покликав нас. А чому я, 
власне, знаходжуся саме у цій громаді? Бо Ісус вибрав 
саме мене, нікчемного й недосконалого грішника. Ми ма-
ємо можливість стати досконалими у Христі та як Його 
співспадкоємці увійти у Боже царство. Я маю змогу стати 
подібним до Господа, аби ділити з Ним Його славу. Я недо-
сконалий, я – «немовля», я нікчемна людина. Хто я такий!? 
Чи заслужив я на це? Усе, що я маю, я маю виключно зав-
дяки Божій милості! Я зобов'язаний Своїй присутності в 
Христовій Церкві виключно Христовій милості.

Коли я розумію це саме так, то дивлюся на людей зовсім 
по-іншому. Якщо я перебуваю тут виключно завдяки Го-
сподній милості, то як я можу скаржитися на інших членів 
громади? Господь Ісус каже нам: «Ти знаєш, Я вибрав його. 
Я люблю його і бажаю дарувати йому блаженство. Він, як 
і ти, недосконалий, але Я хочу допомогти йому отримати 
спасіння. Чи не міг би ти трохи підтримати Мене і вико-
нати для нього добру справу? Допоможи йому подолати 
недоліки! Утіш і підбадьори його! Це буде Мені дуже при-
ємно». Ось чому нам треба брати на себе ярмо Ісуса Хри-
ста. Господь закликає нас до цього. Він бажає подарувати 

Але ж Ісус каже нам: «Прийдіть і навчіться від Мене! 
Бо ярмо Моє легке». Дозволь Святому Духу діяти й не за-
бувай про свою мету: зростати до образу й подоби Ісуса 
Христа. Справа не в тому, щоб поступати так, як свого 
часу поступали юдеї: старанно виконувати закон від пер-
шого до п'ятнадцятого пункту. Важливо формувати в собі 
нове створіння, розвивати нову людину! Важливо набу-
вати помисли Ісуса Христа! Така праця, гарантовано, не 
буде нудною. Абсолютно ні! Прийде час і ми з’ясуємо: «Рік 
тому я в такій же ситуації поводив би себе зовсім по-ін-
шому і сказав би щось зовсім інше. А тепер у мене відбу-
лися позитивні зміни». Тоді проповідь не буде здаватися 
нудною. Вона додасть сил і буде підказкою, як поступати, 
викличе радість від того, що відбулися позитивні зміни. 
Такий розвиток має зазнавати кожна Божа дитина, кожна 
віруюча людина. Це – розвиток у дусі Ісуса Христа. «При-
йди до Мене, навчися від Мене! Не законам від першого 
до п'ятнадцятого пункту, а будь таким, як Я, наслідуй Мій 
приклад!» Тоді проповідь не буде нудною. 

І
ноді спілкування з братами й сестрами по вірі буває та-
кож обтяжливим. Ми знову й знову чуємо: «Я неабияк 
втомився від нього чи від неї. Його я не можу більше 

бачити, а її я не можу більше слухати». Усі ми є різними, 
жоден із нас не є досконалим, принаймні, я ще не зустрі-
чав жодної досконалої людини. У всіх нас є недоліки, які 
також викликають утому. Що Господь Ісус мовить з цьо-
го приводу? «Прийдіть до Мене… і візьміть ярмо Моє на 
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тобі його. Прийди до Мене, без боязні й страху! Я не від-
кидаю тебе. Я дарую тобі милість. Ти втомився? Відпочинь 
і продовжуй працювати! Я допоможу тобі. Ти справишся з 
цим! Ти прийдеш до мети! Не здавайся! Я допоможу тобі, 
разом ми впораємося з цим! Господь звертається до гро-
мад, до сімей: «Прийдіть до Мене й примиріться! Чи довго 
ви бажаєте ще чекати»? Прийдіть сьогодні й примиріться 
Іменем Ісуса Христа. Він допоможе здолати те, що розді-
ляє вас, допоможе, урешті-решт, переплигнути через сті-
ну роз’єднання чи зруйнувати її. Прийдіть, примиріться! 
Він звертається із закликом до кожного з нас: «Прийди 
і служи! Прийди і працюй!» Нехай кожна громада дасть 
відповідь: «Так, ми приходимо до Тебе! Ми готові спільно 
служити Тобі».

Господь Ісус закликає: «Прийди»! А всі ми відповідаємо 
Йому: «Я приходжу, я поруч з Тобою!»

нам спасіння, але водночас дає доручення, яке не можна 
виконати самотужки. Для цього нам потрібна допомога 
свого ближнього, навіть якщо він зовсім не схожий на нас 
і нам нелегко знайти з ним спільну мову. Працюючи вдвох, 
ми можемо краще виконувати те, що Ісус Христос доручив 
нам: «Візьміть ярмо Моє на себе!» Навіть тоді, коли єднан-
ня у громаді стомлює. Ми знаходимося разом у громаді, 
бо Ісус вибрав нас, аби подарувати нам спасіння, і бажає, 
аби ми спільно здійснювали для Нього служіння. Якщо 
розуміти це саме так, то спільнота ніколи не буде для нас 
тягарем.

Дорогі брати й сестри, я поділився з вами декількома 
думками. Вони стосуються кожного з нас, тебе й мене.

Після співпроповіді Апостола Першоапостол сказав 
наступне: Так, наведений Апостолом приклад стосуєть-
ся особливо тих, які здійснюють служіння для Господа. У 
моїй машині також засвідчується миготливе нагадування 
про паузу з чашкою кави. Я вимкнув його, бо воно дратує 
мене. Визнаю, що це неправильно. Брати й сестри, дорогі 
брати, дорогі сестри, усі, хто перебуває на служінні в Го-
спода: такий попереджувальний сигнал має діяти й у нас 
з вами. Коли ми, здійснюючи служіння, усе більше драту-
ємося, знаходимо у всьому недоліки, то з'являється такий 
миготливий сигнал, яким Господь Ісус каже нам: «Послу-
хай, час зробити паузу. Прийди на особисту зустріч зі 
Мною!» Можна поступити так мудро, як поступив Апо-
стол; серйозно поставитися до попереджувального сигна-
лу й сказати: «Так, тепер мені треба випити чашку кави, 
тобто, зробити паузу й побути наодинці з Богом: тільки 
Він і я». Або поступити немудро, як я поступив, та відклю-
чити таке попередження й сказати: «Проблема не в мені. 
Проблема – в інших». І скоїти дорожньо-транспортну 
пригоду. Отже, відводимо час для особистої зустрічі з Го-
сподом Ісусом Христом. Щоразу, коли бачимо, що виника-
ють труднощі, напруження, обурення чи роздратування, 
робімо паузу, спілкуймося з Богом і тоді все буде гаразд.

Після співпроповіді  Окружного Апостола Першоапо-
стол сказав: Милостивий Бог і сьогодні бажає Своєю зу-
стріччю укріпити нас.  Господь Ісус – особисто – мовить до 
кожного з нас: «Прийди до Мене! Я називаю тебе по імені, 
Я не забуваю про тебе! Я не відкидаю тебе! Я не випускаю 
тебе з Моїх рук! Прийди, Я цікавлюся тобою! Я люблю 
тебе! Приходи таким, яким ти є, негайно приходи до Мене! 
Не страшно, якщо ти скоїв гріх! Прийди, Я прощаю тобі! 
Якщо ти каєшся, якщо хочеш виправитися, то Я пробачаю 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІІННЯ

ОСНОВНІ ДУМКИ:

Господь закликає нас прийти до Нього і визволяє 
від зла, що гнітить. У Ньому ми знаходимо втіху й 
прощення. Слідування за Христом дозволяє нам 
відчувати Його присутність і долати втому очіку-
вання. Наша єдність ґрунтується на Христі.
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На богослужінні у Лейпцигу Першоапо-
стол зосередив нашу увагу на людях, 
яким доводиться нести важкий тягар 
і до яких по-особливому звернене за-

прошення Господа «Прийдіть до Мене».
Люди неабияк страждають, коли зазнають втрату: 

втрату довіри до Бога, власної гідності, радості служіння 
Господові у громаді чи навіть радості від спілкування 
у громаді, коли зазнають кривду або розчарування. 
Чимало наших братів і сестер глибоко засмучені, бо, як їм 
здається, в їхній сім'ї, у дітей чи онуків втрачається віра в 
Господа та Його справу.

Але Христос знову й знову запрошує засмучених 
прийти до Нього, аби облегшити й заспокоїти їх, 
аби дарувати надію, що втрата, яку вони зазнали, 

не є незворотною. Одна подружня пара готувалася 
до відзначення золотого весілля. Серед тижня, перед 
богослужінням з даруванням шлюбного благословення, я 
відвідав цю подружню пару і молився разом з ними про 
особливе благословення. Наступного дня наш брат по 
вірі працював у саду. Раптом перед ним щось блиснуло: 
золоте кільце. Це була обручка його дружини, яку вона 
загубила в саду ще 33 роки тому. Незважаючи на тривалі 
й інтенсивні пошуки, тоді вони її не знайшли. З часом 
вони зовсім втратили надію знайти обручальне кільце і 
з важким серцем придбали інше. Однак втрата обручки, 
яка становила не тільки матеріальну цінність, ще довго 
болем відгукувалася у серці. І ось, за три дні до отримання 
шлюбного благословення з нагоди золотого весілля, земля 
віддала обручку, і наша сестра наділа її у цей урочистий 
день. Глибоко схвильована подружня пара повідомила 
мені про це ще до богослужіння й розповіла, що у цьому 
збігу обставин вони вбачають «особливе благословення», 
про яке щиро молилися. Це благословення полягало для 
них передовсім у здобутті досвіду, що ніколи не треба 
втрачати надію. 

Віра, довіра, почуття власної гідності, радість – ці й інші 
духовні скарби можна втрачати, однак ніколи – назавжди! 
Христос дарує надію, і людині, яка приходить до Нього, 
Він допомагає повернути втрачене. Це, як свідчать Його 
притчі, завжди було і є Його найважливішим завданням.

Йенс Корбін

Христос дарує надію
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ЙЕНС КОРБІН

Апостол Корбін під час промови

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 06.10.1961
ПРОФЕСІЯ: дипломований інженер
АПОСТОЛ з 26.11.2000 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Північна і Східна Німеччина,
Польща

СЛОВО І ВІРА | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ
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Різдво. Йосип – чоловік Марії
В євангельських історіях від Матвія та від Луки про Христове Різдво ім'я Йосипа 

згадується лише побіжно. Далі в Євангеліях про нього нічого не сказано. 
Однак ці біблійні згадки свідчать про історичну роль благочестивого Йосипа. 
Про це ми довідуємося з оповідей Нового Заповіту. Що нам відомо про Йосипа?

З
гідно з біблійними оповідями, Йосип 
не є біологічним батьком Ісуса, адже 
Ісус у таємничий спосіб був зачатий від 
СВЯТОГО ДУХА. Завдяки родинному 

зв'язку з Марією, матір'ю Ісуса, Йосип є персона-
жем історії спасіння. Його особисте життя ціка-
вить нас тільки в контексті Різдва. Біблія неоднора-
зово свідчить про те, що Йосип походить з широко 
розгалуженої в епоху Нового Заповіту династії 
царя Давида. Отже, Йосип є ПОТОМКОМ ЦАРЯ 
ДАВИДА – збіднілим аристократом, як можна 
було б сьогодні назвати його становище в родин-
ній історії. Тому він – як мовиться в Євангелії від 
Луки – народився у Віфлеємі, куди й відправився 
згідно з царським указом про перепис населення.

ІМ’Я ЙОСИП було дуже популярним у ранні 
юдейські й новозавітні часи, оскільки воно похо-
дило від патріарха Йосипа, улюбленого сина Яко-
ва, праотця дванадцятьох колін Ізраїлевих. Це ім'я 
у перекладі з івриту означає «(Бог) нехай додасть».

Під час народження Ісуса Марія, ймовірно, на-
вряд чи була старшою п'ятнадцяти років. Як пра-
вило, чоловіки й наречені в Ізраїлі в епоху Ісуса 
були трохи старшими за своїх дружин і наречених. 
Але Йосип був, очевидно, ЗНАЧНО СТАРШИМ 
від Марії. Такий висновок робимо з того, що ім'я 
Йосип більше не зустрічається в Євангеліях, окрім 
історії про дитинство Ісуса. А Ісуса називають Си-
ном Марії (Від Марка 6, 3). Розповідь про зустріч 
батьків з дванадцятирічним Ісусом у храмі була 
останньою, хоча й непрямою (родинною) згадкою 
про Йосипа. Від Луки 2, 27–43). Коли Ісус у зрілому

віці з'являється публічно і проголошує своє Єван-
геліє, то Йосипа, очевидно, вже не було серед жи-
вих. Однак про це ніхто точно не знає.  

Роль БАТЬКА ЙОСИПА співпадає з модел-
лю поведінки батьків, яка переважала в ту епоху. 
Батько займав авторитарну позицію глави сім'ї 
(батько сім'ї) і виконував священицькі обов'язки 
у сім'ї, а також мав право карати всіх членів сім'ї. 
Але він був також захисником, годувальником і 
вихователем дітей. Йосип і Марія, ймовірно, мали 
ще дітей після народження Ісуса, про яких йдеть-
ся у Євангелії від Матвія 13, 55.

Як Ісус, так і Йосип працювали, очевидно, РЕ-
МІСНИКАМИ-БУДІВЕЛЬНИКАМИ. Зазви-
чай, професія передавалася у спадок від батька 
до сина. Слово «тесляр», яким зазвичай перекла-
дають грецьке слово «тектон», обмежує цю про-
фесію обробкою дерева. Під «тектоном» вважали 
ремісника-будівельника, який працював зі зви-
чайними будівельними матеріалами з каменю і 
дерева. Але це слово можна ще перекласти сло-
вом «архітектор», тобто майстер з будівництва, 
який обіймав керівну посаду. Тому, очевидно, 
сім'я Ісуса отримувала   кошти через прибуткову 
професію Йосипа і володіла навіть землею у Ві-
флеємі, яку, ймовірно, треба було оподатковувати 
(Від Луки 2, 1–5); адже одного факту походження 
Йосипа з Віфлеєму недостатньо, аби пояснити, 
чому він вирушив у це місто для участі у переписі 
населення. Цілком ймовірно, що Йосип, Ісус і деякі 
з Його братів працювали на будівельних майданчи-
ках, які фінансувалися юдейськими правителями.
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

Щ
о таке надійність? У Псалмах 
знаходимо відповідь на це пи-
тання: «Навчи ж нас дні наші 
рахувати, щоб ми дійшли до 

розуму доброго» (Псалом 90, 12). То що являє 
собою надійність? Що саме дарує нам надій-
ність і безпеку? Ми щодня свідомо чи несвідо-
мо ставимо собі ці запитання і даємо відповіді.  

Ви прогулюєтеся парком. Смеркає. Раптом 
у кущах поруч із вами роздається гучний 
тріск. Ви налякані до смерті. Усі м'язи напру-
жені, очі від страху широко розплющені. Ви 
хочете утекти, але скуті страхом, ви, немов 
паралізовані. Це – небезпека, протилежність 
до надійної безпеки. Норберт і Сільке – бать-
ки двох маленьких хлопчиків, трьох та п'яти 
років. Коли старший син почав повзати, то 
вони обстежили всю квартиру, знайшли не-
безпечні місця і, наскільки це було можливо, 
знешкодили їх. Ножиці й ножі знаходилися у 
безпечному місці, каструлі на плиті стояли за 
ґратами, аби діти не стягнули їх, розетки були 
надійно захищені від дітей, сірники, квіткові 
вази й свічники прибрали, віконні ручки на-
дійно зачинили, а квартирні двері безпечно 
укріпили. Тепер у них було спокійне сумлін-
ня, бо вони зробили все можливе, аби забез-
печити своїм дітям безпеку. В Едуардо зовсім 
інше уявлення про безпеку. Він підіймається 
на висотні будинки або на круті скельні ви-
ступи, а в рюкзаку в нього парашут, з яким 
він стрибає з висоти. Йому потрібні ці гострі 
відчуття, ця контрольована відсутність без-
пеки. Та він усе ж завжди вельми ретельно 
перевіряє своє альпіністське спорядження і 
парашут, бо турбується про власну безпеку.

Кожен німець укладає в рік у середньому 
шість страхових договорів і сплачує внески в 

розмірі близько 2400 євро. За безпеку треба 
платити. «Ми будуємо тут міцно, хоча є лише 
гості. А там, де будемо вічно, будуємо так без-
турботно». Ця стара тюрингська приказка 
чітко пояснює дилему: надійна фортеця чи 
надійні двері роблять безпечним наше жит-
тя лише на певний час. Якими б надійними і 
безпечними вони не були б тут, на землі, усе 
ж не забезпечують нас вічним життям. Хоча 
мудрий Сирах наголошує: «…хто зважає на 
неї [мудрість] – житиме в безпеці» (пор. Си-
рах 4, 15), але мудрість також має свої межі. 

У Посланні до Євреїв переконливо сказа-
но, що саме забезпечує нас істинною безпе-
кою тут, на землі, і далеко за її межами. Тут 
мовиться, по-перше, про те, що Бог викону-
вав Свої обітниці, навіть якщо з точки зору 
людського інтелекту їхнє виконання здава-
лося неможливим. Бог завжди виконував 
дані Ним обітниці. Отже, автор Послання до 
Євреїв приходить до висновку, що ми може-
мо надійно покластися на Господні обітниці.

Божі обітниці вже тут, на землі, є для нас 
утіхою і безпекою, а також якорем надії на 
вічне життя, який не ілюзорно закріплений 
на землі, а має цілковито надійну основу на 
небесах. Ісус - Гарант того, що цей якір вель-
ми надійний. Христос прийде знову! Він доз-
волить знестися у небеса тим людям, які го-
тувалися до Його Пришестя і проявляли лю-
бов до Нього. Отже, зміцнимо свої втомлені 
руки й коліна, що підкошуються, та йдімо 
надійною ходою назустріч цій славній меті. 
Духовний Адвент – це якір, який уселяє вті-
ху, надію і безпеку! Мараната – наш Господь 
гряде: ми глибоко впевнені, що Пришестя 
Ісуса відбудеться так само надійно, як і Його 
Різдво у Віфлеємі.  

МІРКУВАТИ –

СЛІДУВАТИ

Надійність Адвенту
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АВРААМ отримав від Бога обітницю, що в ньо-

му будуть благословенні всі народи землі. Бог че-

рез потомка Авраама хотів зробити його «БАТЬ-

КОМ МНОГОТИ НАРОДІВ» (Буття 17, 4). Цим 

ОБІЦЯНИМ ПОТОМКОМ був його син Ісаак. 

Народ Ізраїля захопив землю, яку Бог наперед 

призначив Авраамові. Бог обіцяв цьому народові, 

що з нього вийде Спаситель світу.
Ще МОЙСЕЙ указував на ГРЯДУЩОГО СПА-

СИТЕЛЯ: «Бачу його, та не під теперішню пору; 

дивлюся на нього, та не зблизька. Зійде бо зірка 

з Якова <…>» (Числа 24, 17) і «Пророка з-поміж 

вас, з твоїх братів, такого, як я, Господь, Бог твій, 

настановить тобі; його маєте слухатися» (Второ-

законня 18, 15).
Про життя Спасителя пророки Старого Запо-

віту звіщали до найменших дрібниць: пророк 

МІХЕЙ описував МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ Ісуса 

ще за 710 років: «Ти ж, Вифлеєме-Ефрато, занадто 

малий єси, щоб бути між тисячами Юди. З тебе 

вийде мені той, хто має бути Володарем в Ізраїлі; 

його походження із давніх-давен, з днів спокон-

вічних» (Міхей 5, 1). 
Увесь Новий Заповіт зводиться до виконан-

ня Божої обітниці про Спасителя в Ісусі Христі. 

Пророк Ісая детально описав ДОРУЧЕННЯ Ісу-

са Христа: «Дух Господа Бога на мені, бо Господь 

Мене помазав. Він послав Мене, щоб принести 

благу вість убогим, лікувати скрушених серцем, 

проголосити невольникам свободу, ув'язненим 

відкрити очі, проголосити рік Господнього бла-

говоління, день відплати нашого Бога, потішити 

всіх засмучених» (Ісая 61, 1–2).
ІСУС, читаючи ці слова з Книги пророка Ісаї під 

час своєї проповіді в синагозі, зокрема, звістив 

присутнім: «Сьогодні збулось це писання у вухах 

ваших» (Від Луки 4, 21).
Усі ПРОРОЦТВА, які стосувалися приходу обі-

цяного Спасителя, ВИПОВНИЛИСЯ. З Новим 

Заповітом, започаткованим жертвою Ісуса, пов'я-

зані й інші обітниці. Головним посланням усіх пи-

сань Нового Заповіту є Друге Пришестя Христа.

Божі обітниці – це надійні запевнення про події чи явища, 

виконанню яких ніхто не може перешкодити.

Ісус – обіцяний Богом

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

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»

ІЗ БІБЛІЇ

Симеон та Анна з Немовлям Ісусом, дерев'яний рельєф ХІХ століття; 

Собор Святого Мартіна, Братислава (Словаччина)

Ф
от

о:
 ©

 R
en

át
a 

Se
dm

ák
ov

á 
– 

sto
ck

.a
do

be
.co

m

НС, 1/202216



НС, 1/2022 17

От-от розпочнеться Різдво, 12 година дня. Фрідер переступає 
з ноги на ногу, щосили намагаючись не дивитися на зачинені 
двері вітальні. «Коли ж нарешті стемніє?» - запитує він уже 
вп'яте. Тато усміхається: «Спочатку пообідаємо. Потім разом 
виготовимо вітальну листівку для тітки Сільвії і час обов’яз-
ково промайне швидко». 

Коли це, нарешті, Коли це, нарешті, 
    відбудеться?    відбудеться?

       ЯК НАВЧИТИ ДІТЕЙ ОЧІК УВАТИ
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Б
удь-хто, звісно, може зрозуміти емоційний стан 
маленького Фрідера, який очікує на Різдво – від-
чути, що на вулиці ніяк не сутеніє, що будь-які 
іграшки нецікаві, що жодне місце у світі не є та-

ким привабливим, як вітальня, і що батьки надто багато 
часу витрачають на речі, що дратують, як-от приготуван-
ня їжі. У такій ситуації з'ясовується, чи вміє дитина про-
являти терпіння, а чи треба надати їй у цьому допомогу. 
Чи устоїть Фрідер перед спокусою відчинити двері віталь-
ні, а чи може з криком кинутися перед її дверима на під-
логу? Чи знає він про стратегію, яка дозволяє вкоротити 
час очікування, як-от: відволікання з допомогою гри чи 
зосередження уваги на чомусь іншому приємному? І як 
батьки можуть допомогти Фрідеру, аби він насолоджував-
ся передсмаком радості  й таким чином з задоволенням 
очікував на свій різдвяний подарунок? 

Винагорода за очікування

У контексті теми очікування нерідко згадують так зва-
ний «тест маршмеллоу», або «зефірний тест», проведений 
американським психологом Уолтером Мішелем у 1960-х 
роках. У цьому експерименті близько п'ятистам дітям 
дали по одній зефірці. Дітей поставили перед вибором: 
або одразу з'їсти цю одну зефірку, або зачекати декіль-
ка хвилин і потім з'їсти дві зефірки. Через багато років 
дітей, які брали участь у цьому експерименті й стали до-
рослими, опитали. У результаті опитування вчені дійш-
ли висновку, що учасники, які в дитинстві вміли чекати 
довго й отримали у винагороду подвійну порцію зефіру, 
були в житті рішучішими й успішнішими, ніж учасники, 
які в дитинстві одразу з’їли солодку звабу. Згодом таке 
дослідження провели повторно з урахуванням інших ас-
пектів і ці результати виявилися дещо сумнівними. Воно 
показує, що для того, аби успішно впоратися з викликами 
життя, треба здобувати когнітивні (пізнавальні) навички 
й виконувати певні передумови. Сталим, однак, є знання 
про те, що здатність відкладати винагороду (відмовляти-
ся від винагороди, аби згодом отримати більшу чи дов-
гострокову нагороду) – це щось вельми цінне, яке  треба 
прищеплювати  дітям. Навіть малі діти можуть витри-
мати короткий час очікування. У віці 18 місяців дитина 
здатна чекати в середньому близько 30 секунд, дворічна 
дитина – близько двох хвилин, а у віці від трьох до п'яти 
років діти здатні очікувати близько 15 хвилин. Здатність 
очікування можна виховувати в дітей. Чим раніше роз-
почати цю працю з дітьми, тим кращою буде перспекти-
ва того, що згодом вони будуть здатні терпляче й рішуче 

братися за виконання поставлених перед ними завдань, 
не здаватимуться, якщо виникатимуть перешкоди, й зва-
жатимуть на потреби ближнього. 

Немовлята потребують безпеки

Новонароджені діти самі по собі є абсолютно без-
порадними. Плачем чи криком вони сигналізують про 
свої потреби. Почуття голоду становить небезпеку для 
їхнього життя. Як тільки діти починають розуміти, що 
плачем вони втамовують свої потреби, то в майбутньо-
му вдаються до нього, аби знову отримати допомогу. 
Так формується їхня довіра й надійний зв'язок зі сво-
їми опікунами – як правило, батьками. Тому важливо 
швидко й адекватно відповідати на дитячий плач у пер-
ші місяці їхнього життя. Так дитина вчиться покластися 
на своїх батьків. Проте бувають ситуації, коли дорослі 
неспроможні одразу задовольнити потреби своєї дити-
ни. Наприклад, коли перед тим, як дати дитині харчо-
ву суміш, її треба приготувати, або коли батьки в цей 
час доглядають за іншим братиком чи сестричкою. Тоді 
батькам треба спокійним і лагідним голосом сказати: «Я 
почула і неодмінно допоможу тобі». Навіть якщо діти ще 
не розуміють значення слів, то здатні сприймати мелодику 
голосу. Вони добре розпізнають голос своїх батьків і зна-
ють, що вони обов’язково прореагують на їхній плач чи 
крик. Бо мелодика їхнього голосу є спокійною: усе гаразд, 
невдовзі прийде допомога.

Через декілька місяців батьки, зазвичай, по плачу ти 
крику дитини розуміють, що саме потрібно їй. Чи плаче 
вона тому, що голодна, а чи тому, що почуває себе са-
мотньою і їй нудно? Якщо батьки зайняті й знають, що 
у їхньої дитини немає гострої потреби у негайному го-
дуванні груддю, то можуть використати це для того, аби 
формувати в них досвід очікування. Прислуховуючись 
до плачу дитини, вони можуть оцінити, чому їхня дити-
на плаче, а також, чи вона в змозі і як довго очікувати. 
Звернення батьків до дитини спокійним і лагідним го-
лосом сигналізує, що вони почули її і вчасно прийдуть 
на допомогу. Так дитина вчиться покладатися на своїх 
батьків: «Якщо у мами такий лагідний і спокійний го-
лос, то вона неодмінно прийде мені на допомогу». Од-
нак якщо немає вагомих причин не реагувати одразу на 
плач дитини, то батькам не треба штучно загострювати 
ситуацію лише для того, аби навчити її очікувати. На-
віть немовлята відчувають, чи батьки зумисне тягнуть з 
часом, а чи мають на це причину. 
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вати дітям, що ще відбуватиметься до очікуваної події 
(«Спочатку я приготую обід»), і залучати їх до виконання 
цієї справи, аби швидко проходив час. 

Приблизно з трирічного віку діти починають розуміти 
обставини життя. Вони, приміром, розуміють, чому мають 
чекати на щось і яка нагорода за це чекає на них. Маючи 
таке розуміння, діти здатні відкласти свої потреби й поба-
жання. Та їм, аби відволіктися, усе ще потрібна допомога 
батьків. У близько чотирилітньому віці у дітей формується 
співчуття. Тільки тоді вони можуть розуміти, що потреби 
інших людей – приміром, молодшого брата чи сестри – є 
більш нагальними, ніж власні. Чотирьох-п'ятирічні діти 
вже можуть відволікатися, зосереджуючись на виконанні 
іншої справи, однак не випускають з уваги мету, яку по-
ставили перед собою. Тепер вони можуть цілеспрямовано 
відволікатися на виконання інших справ, знаючи, що отри-
мають винагороду за те, що терпеливо очікували.

Терпіння батьків

Аби нам, дорослим, навчити дітей проявляти терпіння, 
треба бути прикладом для них. Якщо дитина занурена в 
гру, то не треба вимагати від неї, аби вона одразу й негайно 
припинила, коли ми її кличемо. Попередження, як-от: «За 
п'ять хвилин я покличу тебе на вечерю», запобігає виник-
ненню конфлікту. Інколи буває важко розрядити ситуацію. 
Дітям треба надавати можливість самостійно поратися зі 
своїми розчаруваннями. Тому батьки не повинні одразу 
втручатися й вирішувати все за дітей. Дорослий, який не-
терпляче стоїть поруч з дитиною і хоче, аби вона з першо-
го разу застебнула блискавку куртки, не є прикладом для 
наслідування. Якщо, не запитуючи дозволу в дитини, втру-
чатися і самому вирішувати за неї якусь справу, то ми поз-
бавляємо її можливості самостійно здобути досвід розча-
рування і, зрештою, отримати нагороду за здобутий успіх. 
Батькам треба проявити неабияке терпіння, коли вони спо-
стерігають, як їхня дитина зазнає невдачу. Якщо батьки не 
проявляють терпіння і не надають своїй дитині можливість 
самостійно вирішувати свої справи, то мимоволі вчать її, 
що вона може здобути успіх, не проявляючи старання і тер-
піння. Натомість, якщо батьки виховують дітей послідовно 
й мудро, переживають разом з ними невдачі й розчаруван-
ня та є прикладом терпеливого очікування, то показують 
дітям, що вони можуть покластися на дорослого і що тер-
пеливе очікування неодмінно принесе істинну нагороду. 
Саме це відбулося з Фрідером, якому після приготування 
обіду й виготовлення вітальної листівки дозволили увійти 
у вітальну, де на нього чекали різдвяна ялинка, святковий 
настрій і, звісно ж, різдвяний подарунок.

Долати розчарування

Як тільки малюки починають пересуватися, то постійно 
наражаються на небезпеку. Вони стають рухливими й ба-
жають дослідити своє оточення, а завдання батьків – вка-
зати дітям на межі доступного й таким чином захистити 
їх від небезпеки. На цьому етапі батькам не раз доводить-
ся казати слово «ні», чим викликають у дітей протест або 
спалах гніву. Вони сердяться, якщо їм не дозволяють, при-
міром, доторкатися до розетки. Коли батьки не просто ка-
жуть дитині «ні», а пропонують альтернативу, приміром, 
погратися іграшкою, то вчать її долати розчарування і 
спрямовувати свою енергію на те, що також викликає при-
ємні почуття. Тут, як і в багатьох інших випадках, надзви-
чайно важливо, аби батьки проявляли послідовність і не 
дозволяли дитині тривалий час вирувати, аби домогтися 
свого, приміром, доторкнутися до розетки.

Близько у віці двох років діти починають розрізняти 
між потребою і бажанням. Згодом здобувають досвід, 
що в інших людей є бажання, які відмінні від їхніх і на-
віть можуть суперечити їхнім. Діти починають розумі-
ти, що не всі бажання можна виконати одразу, а деякі 
взагалі не можна виконати. Такий досвід дає їм можли-
вість познайомитись ще з одним аспектом очікування. 
Батьки можуть в цьому допомогти своїм дітям, пояс-
нивши, що зазнавати розчарування, коли не можливо 
виконати бажання, це нормально. У той же час дітей 
вчать терпеливо очікувати на виконання побажання, 
приміром, на отримання різдвяних подарунків. Треба 
з розумінням та схвально ставитися до дітей, аби, за-
мість викликати розчарування, зосередити їхню увагу 
на приємному, яке на них очікує, і сприяти тому, аби 
вони насолоджувалися передсмаком майбутньої радості.

 
Немовлята і часові межі

Близько у дволітньому віці діти вчаться відрізняти ми-
нуле від майбутнього. Спочатку їхнє уявлення про май-
бутнє сягає не більше двох хвилин. У цей період батьки 
мають використовувати слово «зараз» вельми ощадно і 
не затягувати очікування дитини більш як на дві хвили-
ни. Дітям, як правило, важко розуміти, коли слово «за-
раз» використовують для різних відрізків часу. Аби діти 
почували себе у безпеці, то їхні батьки мають поступати 
адекватно. Якщо вони хочуть сказати своїй дитині, як 
довго вона має на щось чекати, то конкретні прикла-
ди, як-от «ще три рази нічного сну», вона сприйматиме 
краще, ніж «через три дні» або «у середу», навіть якщо 
правильно називає дні тижня. Вельми корисно поясню-
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Аутсайдерам майже завжди доводиться важко. Знедолені, хворі й 
немічні – у певних верствах суспільства здавна існує тенденція від-
силати цих людей на узбіччя суспільства. Ісус не нехтував ними. 
Він викликав у них почуття гідності. Господь навчав ставитися 
з любов'ю до ближнього. До ближніх належать також бідні й знедо-
лені люди. Тебе ніхто не любить – чому ж я маю любити? 

Тебе ніхто не любить  –  Тебе ніхто не любить  –  

чому ж я маю любити?чому ж я маю любити?
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уботній ранок на ринку. Довга черга шикуєть-
ся перед прилавком із фруктами й овочами. Усі 
чекають, коли, нарешті, можна здійснити свою 
покупку. Поки всі стоять у черзі, розглядають 

фрукти й овочі й розмірковують, що треба купити, з'яв-
ляється бідно одягнена жінка. Вона опирається на палицю 
і тримає в руці пластикову чашу, простягаючи її людям, які 
стоять у черзі, а також тим, які проходять повз неї. Одна 
літня жінка з людей у черзі звертається до неї. Вона не ки-
дає монету в чашку бідної жінки, а реагує обурливо, різко 
вказуючи жебрачці, що вона й інші жебраки отримують 
від держави достатньо коштів. Люди в черзі збентежені, 
мовчать. Жінка, що просить милостиню, відвертається. 
Через якусь мить чутно брязкіт монет, що падають у її 
чашу – одна людина з черги відкрила свій гаманець і кину-
ла бідній жінці декілька монет.

Ця жінка не є одинокою, яка перебуває у такій ситуації. 
За даними Міністерства соціальної політики, у 2019 році 
в  Україні  налічувалося близько 33 тисяч безхатченків. 
Близько половини з них покривають свої витрати на життя 
жебракуванням або шукають у смітті викинуті продукти 
чи пляшки, які обмінюють на гроші, незважаючи на те, що 
мають право на допомогу від держави й інших соціальних 
установ. Тут варто зазирнути за лаштунки. Безхатченки, 
які не можуть підтвердити своє постійне місце проживан-
ня, мають проблеми з отриманням паспорта. Адже часто 
саме паспорт є необхідною передумовою для отримання 
державної допомоги. А тому людям, які живуть на вулиці, 
нерідко соромно ставати в чергу в соціальній установі. Ба-
гатьох не раз кривдили, вони зазнали розчарування і тому 
втратили надію на допомогу.

Любов до ближнього у дусі Ісуса

 Свого часу Господь мовив до Своїх учнів: «Бідних мати-
мете з собою повсякчас…» (Від Івана 12, 8). З самого по-
чатку цивілізації були люди, які з різних причин жили у 
злиднях і знаходилися на узбіччі суспільства. Подібне від-
бувалося в епоху Ісуса Христа. Уже тоді було чимало лю-
дей, які через хвороби й інші обставини життя – особливо 
вдови й сироти – не могли працювати і змушені були жити 
у злиднях, а, отже, потрапляли на узбіччя суспільства. Як 
повідомляється у Біблії, Божий Син бачив цих людей і не 
нехтував ними.

У Євангелії від Марка повідомляється, як Ісус, виходячи 
з міста Єрихона у супроводі учнів і натовпу народу, які слі-
дували за Ним, звернувся до сліпої людини (Від Марка 10, 
46-52). Вони йшли дорогою повз Вартимея, сина Тимея, 

який був сліпим жебраком і сидів на краю дороги. Коли 
він почув, що Ісус проходить повз нього, то почав кли-
кати Його й казати: «Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо 
мною!» (Від Марка 10, 47). Натовп розгнівався на нього. 
Люди хотіли відвести його від Господа й змушували за-
мовчати. Однак Вартимей не слухав їх, а ще дужче кричав 
і просив, аби Господь змилосердився над ним. Почувши 
його крик, Ісус звелів підвести Вартимея до Нього. Коли 
він, урешті-решт, підійшов, то Господь спитав, що він 
хоче. Вартимей відповів, що бажає прозріти. Ісус виконав 
його прохання. Вартимей подякував і згодом пішов услід 
за Ним. Завдяки Господній помочі Вартимей повернувся 
до нормального життя.

Інший випадок, коли Ісус надав допомогу людині, яка 
втратила будь-яку надію на зцілення. Про цей випадок 
мовиться у 5-му розділі Євангелія від Івана. Ісус, згідно 
з Писанням, перебував у Єрусалимі. Він прийшов до ку-
пальні Витесда, де побачив паралізованого чоловіка, який 
лежав там уже 38 років. Він ледве пересувався і ніколи не 
добирався вчасно до водоймища, коли в ньому «зрушува-
лася» вода. Як тільки він хотів зануритися у воду, то інші 
випереджали його. Побачивши страждання кульгавого, 
Ісус звелів йому встати, взяти свою постіль і йти (Від Іва-
на 5, 8). Кульгавий одразу ж одужав і почав ходити. Про 
нього, на відміну від сліпого жебрака, не повідомляється, 
чи пішов він услід за Господом чи ні. Але важливо було те, 
що тепер йому не треба  було лежати біля купальні й чека-
ти, поки зрушиться вода. Він, одужавши, очевидно, також 
долучився до нормального життя. В іншій ситуації, яка 
описана у 17-му розділі Євангелія від Луки, Ісус прямував 
до Єрусалиму, проходячи територією, розташованою між 
Самарією і Галилеєю. Згодом Він прийшов до селища, де 
Його зустріли десять прокажених. Через своє захворюван-
ня вони трималися на віддалі від Ісуса й людей села, а по-
тім звернулися до Нього з проханням про допомогу. Ісус 
звелів їм піти до священиків. Дорогою вони очистилися й 
одужали. І хоча лише одна людина повернулася до Ісуса, 
аби подякувати, цей випадок усе ж показує, що Ісус до-
помагав людям зі Свого оточення, незалежно від того, чи 
проявляли вони вдячність, чи ні. А як проявляти любов 
до ближнього у наш час? 

Допомога всім людям

Ісус дав нам настанову, яка міститься в Євангелії від 
Матвія 25, 40: «…усе, що ви зробили одному з Моїх братів 
найменших – ви Мені зробили». Цим висловлюванням 
Він вказував на два важливих моменти. З одного боку, 
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християнської спільноти, а й усіх 
людей, які зазнають нужду: «Коли 
можливо, оскільки це від вас зале-
жить, будьте з усіма людьми в мирі» 
(Римлян 12, 18). Отже, ми покликані 
з радістю проявляти любов до ближ-
нього. Ми й у наш час можемо про-
являти її, надаючи людям зі свого 
оточення потрібну допомогу. Адже 
сьогодні є також люди, які зазнають 
нужду, у яких, можливо, немає жит-
ла чи які потребують нашу допомогу. 
Звичайно, ми не вміємо зціляти, як 
Ісус, і не можемо власними засобами 

надати допомогу всім бідним людям. Але в нашому розпо-
рядженні є інші можливості для надання допомоги. Про-
стий приклад, коли ми стрічаємо сліпу людину чи літню 
жінку, яка несе непосильну ношу, то можемо запропону-
вати свою допомогу, звернутись до них і запитати, чи по-
трібна їм взагалі допомога, і чи хотіли б вони отримати її 
від нас. Спілкування з людьми, які перебувають на узбіччі 
суспільства, коштує нам певних зусиль. Та, можливо, саме 
під час такої розмови ми взнаємо не тільки про людину, 
яка потребує поміч, а й про її нелегке життя. Один колиш-
ній бездомний написав у своїй книзі, що вельми цінував, 
коли до нього зверталися доброзичливо. Це один із безлічі 
способів, як проявити любов до ближнього і повернути 
йому людську гідність. Інша річ, коли ми прогулюємося 
містом і зустрічаємо жебрака. У такому разі ми можемо 
дати йому милостиню. Ми могли б також, як і та жінка 
на ринку, поставитися до нього зневажливо. Та у Нагірній 
проповіді Ісус недвозначно мовив: «…якою мірою міряє-
те, такою і вам відміряють» (Від Матвія 7, 2). Ми не знаємо, 
які життєві обставини чи неправильні рішення змусили 
цих людей потрапити в скрутну ситуацію. Тому не маємо 
права засуджувати їх. Роблячи відрахування до державної 
скарбниці і тим самим здійснюючи соціальну пожертву, 
ми також підтримуємо конкретно кожну знедолену люди-
ну. Або можемо підтримати її, кинувши щось у жебрацьку 
чашу, купивши каву та щось поїсти, або, проявляючи гід-
не ставлення до неї, обмінятися з нею декількома словами. 
Якщо б ми потрапили у таку скрутну ситуацію, то що б ми 
очікували від інших людей? Звичайно, не того, аби вони, 
не надавши допомоги, пройшли повз нас, як це зробили 
священик і левіт з притчі про милосердного самарянина. 
Ми можемо сказати: «Тебе ніхто не любить – чому ж я 
маю тебе любити?» Або можемо виконати настанову Ісуса: 
«Приклад дав Я вам, щоб і ви так робили, як оце Я вам 
учинив» (Від Івана 13,15). 

Він ясно дав зрозуміти, що співчуває усім людям, як бід-
ним, так і багатим. А, з іншого, Він привертає нашу увагу 
до того, що все, що ми робимо людині, доброго чи погано-
го, робимо для Самого Господа. Отже, коли ми робимо лю-
дині добро, то проявляємо Божу любов до неї. При цьому 
абсолютно не важливо, хто ця людина, чи має вона дах над 
головою, чи є в неї гроші, чи живе вона на вулиці, чи нале-
жить до громади, чи сповідує таку ж віру, як і ми. Кожна 
людина має однакову цінність перед Богом і гідна любові з 
боку ближнього й Бога.

Після смерті Ісуса Апостоли почали поширювати Його 
вчення. У своїх посланнях вони зверталися до перших 
християн і розповідали їм про заповідь любові до ближ-
нього. Так, приміром, в одному із своїх Послань Апостол 
Петро пише першим християнам, які жили розпорошено 
у Понту, Галатії, Кападокії, Азії та Вітинії: «Служіть один 
одному, кожен тим даром, що його прийняв, як добрі до-
моуправителі різноманітної Божої благодаті» (1-е Петра 4, 
10). Апостол Петро звертався не тільки до християн, а й до 
всіх людей, які живуть на землі. Якщо людина, приміром, 
багата, то може віддати частину убогому, у якого немає 
нічого, чи є, але дуже мало. Якщо це викликає в одного 
недобрі думки, а в іншого недовіру, то все ж є Господнім 
благословенням. Апостол Павло також веде мову про це 
у своєму Посланні до римської громади: «Ласкою, яка 
мені дана, я кажу кожному з вас: не думати понад те, що 
треба думати, а думати скромно, мірою віри, як Бог наді-
лив кожному. Бо як в одному тілі маємо багато членів і 
всі члени не виконують ту саму роботу, отак і ми: числен-
ні – одне в Христі тіло, кожен один одному член. Маючи 
ж, згідно з даною нам благодаттю, різні дари: ˂…˃ хто має 
дар служіння, нехай служить; хто навчання, нехай навчає; 
хто напоумлення, нехай напоумляє. Хто дає – у простоті; 
хто головує – дбайливо; хто милосердиться – то з радістю» 
(Римлян 12, 3–8). Однак це стосується не тільки членів 
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З 30 до 31 жовтня 2021 року Апостол Будник перебував в окрузі «Украї-
на-Схід», зокрема, у громаді Миколаєва. У суботу, 30 жовтня 2021 
року, він провів богослужіння для цієї громади. Апостол поклав в ос-

нову цього богослужіння біблійну цитату з Псалма 134, 6: «Усе, що Господь 
хоче, чинить: на небі й на землі, на морях й у всіх водних безоднях».

У неділю вранці, 31 жовтня 2021 року, Апостол Будник після дворічної перер-
ви провів богослужіння і семінар для священнослужителів та їхніх дружин. 
Усі священнослужителі з радістю прийняли його запрошення взяти участь у 
цьому заході. Вони пристрасно і з радістю чекали на зустріч з Апостолом та на 
спілкування один з одним. У зв'язку з тим, що Миколаїв перебував у «червоній 
зоні», на семінар змогли приїхати лише ті священнослужителі з дружинами, 
які мали законні підстави перебувати у готелі та місцях громадського харчу-
вання. Семінар пройшов у скороченому варіанті за один день: богослужіння 
для священнослужителів із дружинами та семінар для священнослужителів. 
Але часу для спілкування, обміну думками було достатньо. Радість, що на-
повнювала серця, проявилася назовні ще під час зустрічі перед богослужін-
ням. І хоча на обличчях у всіх були маски, що приховували усміхнені обличчя, 

та очі, що іскрилися радістю, передавали захоп-
лений стан душ. Апостол поклав в основу цьо-
го богослужіння біблійну цитату з Євангелія від 
Матвія 24, 40-42: «Тоді з двох, що будуть у полі, 
одного візьмуть, другий залишиться. Дві моло-
тимуть на жорнах: одну візьмуть, друга зали-
шиться. Чувайте отже, бо не знаєте, якого дня 
Господь ваш прийде» – це нагадування Господа 
для нас сьогодні. Готуватися до зустрічі з Го-
сподом, бути пильними, перебувати в єднанні з 
Ним у слові, Причасті та спілкуванні, приймати 
милість, силу й радість, аби торувати шлях віри 
й служіння Господові. Ніщо не має стати нам 
перешкодою для підготовки до цієї зустрічі: ні 
особисті обставини, ні зовнішні перепони.

Після богослужіння Апостол провів семінар зі священнослужителями. Він для укріплення використав біблійні слова з 
2-го Послання Апостола Павла до Коринтян 12, 9-10: «Він[Господь] сказав мені: «Досить тобі моєї благодаті, бо Моя сила 
виявляється в безсиллі». Отож, я краще буду радо хвалитися своїми немочами, щоб у мені Христова сила перебувала. 
Тому я милуюся в немочах, у погорді, у нестатках, переслідуваннях та скорботах Христа ради; бо коли я немічний, тоді 
я міцний». Ми, сильні Господньою силою, не повинні боятися складних ситуацій. Приймати силу від Господа і служити 
Йому – це завдання священнослужи-
телів і сьогодні у нелегкий час пандемії. 
«Радуйтеся завжди у Господі; знову 
кажу: Радуйтеся!» (Филип'ян 4, 4).
У своїй проповіді Апостол не раз вів 
мову про радість у Бозі. У дні семіна-
ру всі присутні відчували, як Святий 
Дух щедро наповнював серця радістю 
як під час богослужіння, так і в спіл-
куванні один з одним. Семінар став 
потужним імпульсом радісної енергії 
у серцях присутніх священнослужи-
телів та їхніх дружин. 

БОГОСЛУЖІННЯ І СЕМІНАР ДЛЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ ОКРУГУ «УКРАЇНА-СХІД»
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??ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА

У Фюрстенфельдбруці (Баварія, Німеччина), окрім великої 
монастирської церкви, є ще одна церковна споруда – церква 
Марії Магдалини. Раніше існуюча церковна будівля була пе-
ребудована й художньо оформлена у 1764 році у стилі роко-
ко. Над нею працював вессобруннський ліпник Тассіло Зепф 
(помер у 1807 році) та ауґсбурзький художник стилю рококо 
Ігнац Бальдауф (помер у 1795 році), який виконав стельові 
фрески і невдовзі після цього створив масштабну стельову 
фреску зі сценою битви під час турецько-австрійської війни 
1683 року. Тоді захопленню Відня, який перебував у турець-

кій облозі, за повідомленнями австрійських військ і його союзників вдалося запобігти завдяки втручанню небесних сил. 
Поруч з фрескою розташована наша ілюстрація, яка походить з різдвяної історії Євангелія від Луки. На ній зображено 
поклоніння пастухів. З полегшенням і гордістю Марія показує свого новонародженого Сина, а над нею летить ангел, 
який тримає стрічку з біблійними словами, що написані латинською мовою. Їх виголосили небесні воїнства, ангели, і 
вони є первісним формулюванням літургійного славослів’я. 
ЯКІ ЦЕ СЛОВА? (Відповідь див. на стор. 2)

1. Скільки каменів назбирав Давид перед битвою з Голіафом?
А) Дев’ять
Б)  Дванадцять
В)  П’ять
Г)  Сім

2. Куди саме вирушила Марія, аби відвідати свою родичку 
Єлисавету?
А) В Єрусалим
Б) У Віфлеєм
В) В невідоме місто на горі Юдеї
Г) В Єгипет

3. Яхто написав текст різдвяної пісні «Радість в серце 
ллється» (№ 10 у російськомовному пісеннику)?
А)  Пауль Ґергард
Б)  Дітріх Бангьофер
В)  Мартін Лютер
Г)  Фрідріх Шпее

4. Хто є автором мелодії різдвяної пісні «Ангел, Боже 
творіння» (№ 11 в російськомовному пісеннику)?
А)  Мартін Лютер
Б)  Йоганн Себастьян Бах
В)  Генрі Т. Смарт
Г)  Мельхіор Вульпіус

5. Як звали Ангела, Який приніс Марії звістку?
A) Рафаїл 
Б) Гавриїл
В) Михаїл
Г) Уриїл

6. Яку епоху відображено у Книзі Рут?
А) Епоху царя Давида
Б)  Епоху Ірода Великого
В)  Епоху Авраама
Г)  Епоху суддів Ізраїля

7. У якому Євангелії зустрічається «невіруючий» Фома?
А) В Євангелії від Матвія
Б)  В Євангелії від Марка
В) В Євангелії від Луки
Г) В Євангелії від Івана

8. Скільки неділь Адвенту буває зазвичай в церковному 
році?
А)  Три
Б)  Чотири 
В)  П’ять
Г0  Дві

9. Як називали на Русі день 31 грудня?
А) День святого Себастьяна
Б)  Стародавній вечір
В)  Модестів день
Г)  Святвечір

10.Який євангельський теолог приєднався до Католицької 
апостольської громади у ХІХ столітті? 
А) Йоганн Фрідріх Ернст Штанге
Б) Вільгельм Ейхгорн
В) Герман Крістоф Готтфрід Демме
Г) Гернріх Вільгельм Йосиф Тірш 
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