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СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА

Д
орогі брати й сестри, яким би не видався 
Новий рік, проявляймо все ж віру й зосе-
реджуймося на Дні Господньому! Ми твер-
до віримо: Христос прийде, аби взяти з 

Собою Церкву-Невісту. Тому девіз 2022 року звучить: 
«Разом у Христі!». У слові «разом» я вбачаю чотири 
рівні:

 єднання з Триєдиним Богом;
 єднання на богослужінні;
 єднання однин з одним;
 єднання живих і померлих.

Що означає: «єднання з Триєдиним Богом»? Боже-
ственне життя – це життя у єднанні з Богом. Триєди-
ний Бог є Богом єднання Отця і Сина, і Святого Духа. 
Наш Бог закликає нас до єднання з Собою. Людина, 
яка плекає у собі Божественне життя, прагне єднання з 
Богом, а також з тими, які належать Йому. Таке єднан-
ня ми зазнаємо під час богослужіння. На богослужін-
ні Ісус Христос дарує нам Своє Слово, Свою милість, 
Своє Тіло і Свою Кров. Ми єднаємося з тими людьми, 
які переслідують ту саму мету та йдуть тим самим 
шляхом. Єднання однин з одним готує нас до Друго-
го Пришестя Господа. Ми об'єднані в Церкву-Невісту 
і вчимося долати те, що роз’єднує нас. Єднання один з 
одним у Христі означає ділитися з ближнім і приймати 
від нього все.

А тепер – до єднання живих і померлих. Єднання у 
Христі продовжує існувати навіть після смерті. Живі 
й померлі завдяки Божому слову й таїнствам разом го-
туються до Другого Пришестя Ісуса Христа. Адже зго-
дом усі ми, живі й померлі, перебуватимемо назавжди 
разом з Ним. 

Це – наша спільна мета, над осягненням якої ми пра-
цюємо. Будьте впевнені: Бог перебуває поруч з тими 
людьми, які належать Йому. Апостоли також моляться 
за них. 
Я бажаю усім вам благословенного 2022 року, нехай він 
приведе нас до славної мети – разом у Христі.

З сердечними вітаннями,

Ваш Жан-Люк Шнайдер

Разом у Христі

З сердечними вітаннями,
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У 1916 Альберт Ейнштейн (1879-1955) закінчив роботу над своєю те-
орією відносності. Мовлячи простими словами, вона доводить, що 
простір і час деформуються об'єктами великої маси так, що навіть 
світло, яке проходить повз ці об'єкти здійснює значне відхилення. Але 

як можна було практично довести цю теорію? Сонце є досить масивним об'єк-
том, а також дальні зірки, світло яких на шляху до Землі проходить повз Сонце. 
Сонце світить також надто яскраво, аби можна було б із Землі спостерігати за 
світінням зірок, що розташовуються позаду нього.

Цю проблему вирішив Місяць, який 29 травня 1919 року розмістився між 
Землею та Сонцем і забезпечив у Сан-Томе й Прінсіпі в Гвінейській затоці пов-
не й ідеальне сонячне затемнення. Позаду Сонця у цей час розташувалася група 
дуже яскравих зірок, гіади у сузір'ї Тельця, та експедиції британського астро-
нома сера Артура Еддінгтона (1882-1944), яка знаходилася на острові Прінсіпі, 
вдалося сфотографувати це сонячне затемнення. Оцінка фотографій уперше 
експериментально підтвердила революційну теорію фізика з Ульма (Німеччи-
на) Ейнштейна, який одразу ж став «суперзіркою».

4 НС, 2/2022

Усе відносно у Сан-Томе 
й Прінсіпі
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БОГОСЛУЖІННЯ у САНТАНІ/САН-ТОМЕ
І ПРИНСІПІ

ДАТА: 19 вересня 2021 р.
БІБЛІЙНА ЦИТАТА: 2-е Петра 1, 19
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Levanta-te minh
alma»/«Линь серце, линь до Бога!» (№ 271 у російсько-
мовному пісеннику)
СУПРОВІД: Окружні Апостоли Вольфґанґ Надольний 
і Райнер Шторк, а також Апостоли Димитріос Дініц 
і Туку Массамба
СВЯЩЕННОДІЙСТВА: проводи на заслужений
відпочинок Апостола Туку

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ
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Д
орогі брати й сестри, я вельми радію, що маю 
змогу бути разом з вами на цьому недільному 
богослужінні. Адже християнська віра перед-
бачає, щоб ми збиралися у неділю, славили й 

поклонялися Богові. Це є для християнина необхідністю. 
Мимоволі я пригадую давні слова з Псалма: «Благослови, 
душе моя, Господа і не забувай усіх добродійств його ні-
коли» (Псалом 103, 2). Бог щодня творить для нас «добро-
дійства». І ми спонтанно згадуємо про них: «Як Бог уберіг 
нас, як допоміг, як втрутився у наше життя?» Ми вдячні 
Йому за всі добродійства, а також за Його милість. Тому 
виражаємо Йому свою вдячність молитвою, виконанням 
пісень і пожертвуваннями.

Однак Бог звершив для нас щось значно більше: Він обрав 
нас! Він дарував нам Свою милість і ми зазнали хрещення; 
нам, запечатаним Святим Духом, Бог відкрив можливість 
увійти в статусі первенців у Його Царство. Він дав нам та-
кож можливість зростати до образу й подоби Ісуса Христа

Світло у темряві

і брати участь у Першому воскресінні. Це перевершує 
будь-які земні блага, які Він дарує нам. «Благослови, душе 
моя, Господа і не забувай усіх добродійств його ніколи»! 
Як нам дякувати Богові за це? Як славити Його? Адже не-
достатньо просто казати: «Дякуємо! – Muito obriga-do!» 
Нам треба також виконувати певну роботу. Нам треба го-
туватися до майбутнього, яке Бог дарує нам. Освячуймо 
себе, аби потрапити туди, куди Він запрошує нас.

Я знаю, що сьогодні здійснюється трансляція нашого бо-
гослужіння. До неї, можливо, долучилися брати й сестри, які 
вже тривалий час не приходять на богослужіння. Я закликаю 
вас: «Брате, сестро, не забувай про те, що милостивий Бог 
зробив для тебе! Він відкрив тобі можливість увійти в Його 
Царство і стати подібним до Ісуса Христа. Можливо, ти вже 
забув про цю велику Божу милість. Ісус усе ж чекає на тебе. 
Він продовжує любити тебе! Він ніколи не жалкував про те, 
що обрав тебе. Прийдімо до Господа й спільно готуймося до 
Його Другого Пришестя!»

«І маємо ще сильніше пророче слово. Ви добре робите, вважаючи 
на нього як на світильник, який світить у темнім місці, аж поки 
почне розвиднятись, і рання зоря зійде в серцях ваших».

Цитата з Біблії: 2-е Петра 1, 19
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С
аме про це майбутнє йдеться у нашій сьогоднішній 
біблійній цитаті. У ній насамперед мовиться, що 
люди перебувають у «темному місці», тобто у тем-

ряві. Зрозуміло, якщо ти живеш у Сан-Томе, то не можна 
сказати, що перебуваєш у темному місці. Тут світить сон-
це, тут чудова погода і тут прекрасна природа. Але «темне 
місце», про яке мовиться у нашій цитаті, треба розуміти 
не в прямому, а в переносному, у духовному значенні. 
«Темне місце» – це віддаленість від Бога! Перебування у 
ньому віддаляє людину від Бога. Відколи людина впала у 
гріх, то перебуває під владою зла, тому змушена зазнавати 
хвороби, злидні, біль і смерть.

Коли людина віддаляється від Бога, то втрачає надію. І 
тоді править зло. Ти хворієш. Навіть якщо тобі пощасти-
ло одужати, то ти чудово розумієш, що колись все одно 
доведеться померти. Тоді гору бере безнадійність. Ти по-
трапляєш у скрутне становище, яке хоч і покращується 
на певний час, усе ж, як ти  розумієш, не вирішує твоїх 
проблем. Бо панує зло. Після війни сторони підписують 
мирний договір, хоча всі добре знають, що десь і колись 
вона знову спалахне. Без Бога просто немає істинної  на-
дії на остаточне покращення. Отже, відсутність істинної 
надії – це «темне місце». Ти розумієш, що тоді зло знову й 
знову бере гору.

Людина, яка знаходиться у «темному місці», не бачить, 
що відбувається довкола неї. Вона, можливо, щось чує і 
відчуває: «Там щось рухається і там щось відбувається!» 
Але не знає, що саме. Раптом її охоплює страх: «Що ста-
лося? У чому справа? Хто там»? Людина не розуміє, що 
саме відбувається. Є чимало людей, які перебувають у 
подібному «темному місці». Хоча вони й сприймають те, 
що відбувається навколо них, але не дають йому пояс-
нення: «Чому Бог допускає це? Чому Він не втручається?» 
Можна сказати, що це відбувається, бо люди знаходять-
ся під впливом зла. Але коли трапляється стихійне лихо 
й гине чимало людей, то не завжди можна категорично 
твердити, що у цьому винна людина. Землетрус, ураган 
чи повінь  – це природні катаклізми. Людина, яка не ро-
зуміє Бога, запитує: «Чому все це відбувається? Чому Бог 
допускає це?» Вона знаходиться у «темному місці», тому 
не розуміє цього. 

Людина, яка знаходиться в «темному місці», втрачає 
орієнтир. Вона не знає, куди йти: ліворуч чи праворуч, 
уперед чи назад. Вона не бачить Бога. Людина без Бога де-
зорієнтована. Одні кажуть: «Треба робити так!» По радіо 
чи по телевізору ми чуємо: «Ні, треба робити по-іншому!» 

У газеті пишуть третє, а в сусіда є протилежна думка. 
А якщо зазирнути в Інтернет, то взагалі можна розгубити-
ся... Чимало людей кажуть: «То як мені тепер бути? Де іс-
тина?» Без Бога людина втрачає орієнтир. Я знову й знову 
бачу, що люди є розгубленими. Вони не знають, кому віри-
ти, кому довіритися, де правда. Люди втрачають орієнтир. 
Коли ти перебуваєш у темряві, то не бачиш навіть самого 
себе. Ти не бачиш свого одягу і не знаєш, як виглядаєш. 
Одного разу трапилося так, що в готелі, де я ночував, від-
ключили світло. У моїй кімнаті було темно. Я одягаюся, 
готуюся до богослужіння і намагаюся якнайкраще зав'я-
зати краватку. Навпомацки я доторкаюся до себе й думаю: 
«Усе, неначе, гаразд!». А коли я вийшов з готелю і попряму-
вав до машини, то брати дивилися на мене з широко відкри-
тими очима. «Щось не так?» «Першоапостоле, костюм ...»
Потім я поглянув на себе й побачив: «О так, сірі штани 
й синій піджак замість чорно-білого костюму. У темря-
ві не було видно, у що я одягнувся». У Біблії сказано: хто 
каже, що не грішить, блукає у темряві (див. 2-е   Петра 1, 9).
Така людина знаходиться у «темному місці». Без Бога люди 
не бачать навіть себе і думають: «Ах, я не такий уже поганий, 
є гірші люди від мене». Ці люди не бачать себе і своїх гріхів.

П'ятий й останній момент. У темряві людина не бачить 
свого ближнього. Вона може наштовхнутися на нього чи 
легко розбити дорогоцінну річ, адже нічого не бачить. 
Тому розбиває дорогоцінну річ. У Посланні Івана, зокре-
ма, мовиться, що той, хто не любить свого брата, перебу-
ває у темряві (див. 1-е Івана 2, 9-11). Чимало людей знахо-
дяться у темряві. Вони не звертають уваги на ближнього 
й завдають йому біль. Своїми словами й учинками вони 
ламають найдорогоцінніше. І навіть не помічають цього. 
Це – щодо «темного місця». 

У нашій цитаті далі мовиться, що Бог дав нам сві-
тильник і світло. «Світильник» – це пророче слово, 
яке світить у темряві. Під пророчим словом треба 

розуміти звіщення Бога в епоху  Старого Заповіту. Тоді 
Бог обіцяв Своєму народові послати Спасителя, Царство 
Якого буде величним і вічним (див. Ісая 9, 5–6). Через 
пророка Ісаю Бог навіть обіцяв, що створить нове небо й 
нову землю, де не буде ні зла, ні смерті (див. Ісая 65, 17–25). 
Яка прекрасна обітниця!

Одразу перед нашою біблійною цитатою, у 2-му Послан-
ні Апостола Петра, сказано про те, що троє учнів мали 
змогу бачити Спасителя і Відкупителя на горі Преобра-
ження; вони почули голос з неба, який мовив: «Це Він!» 
(див. 2-е   Петра 1, 16–18). Значить, Спаситель прийшов! 
І Він обіцяв прийти вдруге (див. Івана 14, 3). Це перша ча-
стина пророчого слова: у нас є Спаситель, через якого Бог 
дарує нам спасіння і приведе у новий світ, де не буде ні зла, 
ні смерті.

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ
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Без Бога немає істинної надії 
                 на остаточне покращення.

                         Відсутність істинної надії – 
                                                 це «темне місце».
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П
ророче слово не лише звіщає про спасіння, а й зві-
щає Божу волю. Це його друга сторона. Пророчим 
словом Бог звіщає нам, що маємо зробити, аби 

осягнути обітоване спасіння. Отже, завдяки світлу Божо-
го  слова навіть у «темному місці» можна добре бачити. 
Світильник Божого слова призначений для всіх людей. 
Але його треба запалити. Яка користь людині від олійного 
світильника, який використовували в давнину, якщо його 
не запалити? Тоді перебуватимеш у темряві.

Як саме нам запалити світильник пророчого слова? Для 
цього треба проявити віру. Бог дарує нам пророче слово, і 
якщо вірити в нього, то світильник запалюється і світить у 
«темному місці». Людина, яка вірить у Божу обітницю, у про-
роче слово, знає: спасіння неодмінно прийде! І владі зла рано 
чи пізно прийде кінець. Бог сильніший, бо Ісус Христос пе-
реміг зло! Прийде час, коли не буде ні смерті, ні болю, ні сліз.

Але для цього нам треба проявляти віру, і кожен з нас 
має прийняти для себе рішення: чи вірю я в пророче слово,
чи ні? Людина, яка не вірить у нього, безперечно не має надії, 

та знову й знову зазнає розчарування. Отже, твердо віримо в 
Божу обітницю! Вона вселяє надію і викликає радість.

Коли ми запалюємо духовний світильник, тобто коли 
віримо в Боже слово, то починаємо краще розуміти, що 
відбувається навколо нас. Світло світильника дозволяє 
нам краще розпізнавати діяння Бога. І ми розуміємо: так, 
Бог готує для нас нову землю, але перш ніж Він створить 
її, Він бажає створити нових людей, які зможуть жити на 
ній. Що саме Бог творить сьогодні? Він готує тебе й мене 
до життя на цій новій землі. Він навчає, очищає й освячує 
нас. І коли я кажу, що Він навчає, то знаю, що Він добрий 
Учитель! Він наставляє мене і каже, що треба робити. Ок-
рім цього, Він постійно доручає мені виконувати практич-
ні заняття, аби я переконувався, чи правильно я зрозумів 
Його, і чи здатний виконувати Його справу. Людина, яка 
бачить своє життя у світлі цього духовного світильника, 
здатна багато що зрозуміти. Вона не може дати пояснення 
кожній події свого життя, але знає, що за нею стоїть Бог: 
Він готує її до Своєї слави. Хіба це не прекрасне світло?!

Людина, яка вірить у Божу обітницю, знає: 
спасіння неодмінно прийде! 
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ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ

ВОЛЬФҐАНҐ

НАДОЛЬНИЙ:

Окружний Апостол На-
дольний (Берлін-Бранден-
бург, Німеччина) сказав, 
що світильник пророчого 
світла, буває, забрудню-
ється гріхом: «Тоді прихо-
дить Ісус і каже: «Прийди 

до Мене й очисти свій світильник, Я допоможу тобі. 
Позбудься гріха й ти знову бачитимеш добре, бо ма-
тимеш світло». Це додає нам упевненості й радості. А 
якщо хтось ще знаходиться у «темному місці», то візь-
мімо його за руку й скажемо: «Ідімо, мого світла виста-
чить і для тебе! Ідімо разом до мети. Наша мета – вічне 
єднання з Богом. В Об'явленні 22, 5 описано, як усе 
тоді буде: «Ночі не буде більше, і не матимуть потре-
би в світлі світильника і світлі сонця, бо Господь Бог 
освітлює їх, і царюватимуть на віки вічні». Яка пре-
красна мета! 

Якщо я вірю в Божу обітницю, у Його слово, то бачу, що 
відбувається навколо мене. Звичайно, з допомогою ма-
ленького світильника. Я все ще не здатний збагнути увесь 
світ. Віра не відкриває мені все, що відбувається у світі. 
Бо світить для мене лише маленький світильник. Але моя 
віра показує, який крок я маю зробити сьогодні, а який 
завтра. Бог не пояснює мені все, але з допомогою цього 
маленького світильника я бачу шлях і можу казати собі: 
зараз я маю зробити це, а потім – інше. У світлі віри ми 
розуміємо, який наступний крок нам треба зробити. Ми 
ще не спроможні бачити ціль, але знаємо про крок, який 
треба неодмінно зробити (див. Псалом 119, 105). 

Людина, яка вірить у пророче Боже слово, знає також 
про стан своєї душі. Вона бачить: «Я потребую Господню 
милість. Аби ввійти у Боже Царство, я маю бути святим, 
хоча ще не є таким, і я потребую прощення!» Вона також 
розуміє, що самотужки ніколи не осягне славу й не отримає 
перемогу, яку здобув Ісус Христос. Вона розпізнає, що Бог 
з милості обрав її, і дякує Йому за неї. Якщо Боже слово 
відкриває людині очі й вона бачить себе, то прагне Його ми-
лості й освячення, а також проявляє смирення і вдячність.

Л
юдина, яка вірить Божому слову й ученню Ісуса 
Христа, запалює цей світильник і бачить свого 
ближнього, а також намагається не завдавати йому 

болю. Вона знає: «Те, що я роблю своєму ближньому, я ро-
блю Ісусу Христу». Тоді ти поводиш себе зовсім по-іншо-
му, бо знаєш: «Бог хоче, аби я зробив ближньому те, що 
хотів би, аби він зробив мені». Тоді ти уважний до свого 
ближнього, не завдаєш йому болю і не ображаєш його. Ти 
бачиш його в зовсім іншому світлі. Окрім цього, тоді ми 
здатні розпізнавати їхню цінність і не нехтувати нею. У 
світлі віри ми бачимо в церкві не тільки зібрання вірую-
чих людей, а й Господню справу відкуплення. Ми бачимо 
в Апостолах, у священнослужителях не просто недоскона-
лих керівників церкви, а й слуг, які готують нас до Прише-
стя Господа. Ми усвідомлюємо цінність спільності Божих 
дітей. І той, хто усвідомлює цінність цього багатства, не 
знищує його безглуздими зауваженнями чи неналежною 
поведінкою. Тоді ти уважно стежиш за тим, аби не зіпсува-
ти настрій у громаді й дбаєш, аби нікому не завдавати шко-
ди. Ти розумієш: Це є цінним і це потрібно мені, а тому тре-
ба його плекати! Отже, запалимо цей світильник і ходімо у 
його світлі! Проявляймо віру, аж поки Господь не прийде.

У нашій цитаті, окрім цього, мовиться: «…аж поки 
почне розвиднятись». Мова йде тут про Пришестя Хри-
ста. Брати й сестри, воно відбудеться так певно, як сьо-
годнішній схід сонця. Ніщо не здатне зупинити його. 
Друге Пришестя Ісуса Христа відбудеться так само, як і 
відбувається схід сонця.

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ

РАЙНЕР ШТОРК:

Окружний Апостол Шторк 
(Західна Німеччина) наго-
лошував на тому, що нам 
потрібне світло для досяг-
нення мети нашої віри. 
«Наприкінці шляху важ-
ливим буде не те, скільки 
років я служив священно-

служителем і яких успіхів я досягнув у церкві, а чи не 
погасло світло для орієнтування на останньому відрізку 
цього шляху», – сказав Окружний Апостол і, як приклад, 
навів притчу про мудрих і нерозумних дів (Від Матвія 
25, 1-13). Усі діви чекали нареченого та згодом заснули: 
«Спочатку не було видно між ними різниці. Але як тільки 
стемніло, то у п'ятьох нерозумних дів закінчилася олія у 
світильниках, у лампадках, і вони погасли. У мудрих дів 
олії було вдосталь, тому лампадки продовжували світи-
тися. Вони могли орієнтуватися і благополучно пройшли 
останній відрізок свого шляху. Прийміть пророче слово, 
яке є олією для світильника нашої віри. Тоді ми, здолав-
ши останній відрізок шляху, прийдемо до мети».
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Ми бачимо здобуте Ісусом і вдячні, що Він ділиться цим 
з нами. Ми розуміємо, що нам годі самотужки осягнути 
спасіння, що нам потрібна Його сила. Ось чому ми маємо 
приймати Святе Причастя. Воно додає нам сил, аби осяг-
нути нашу славну мету.
Приступімо й сьогодні до святкування Святого Причастя, 
знаючи, що Бог через Ісуса Христа звершив над нами ве-
лике й передбачив для нас величне!

І коли наступить День Господній, то все поміняється. 
Ми не зазнаємо більше ні смерті, ні болю. Бо житимемо у 
Божій славі. Зірка Божої слави зійде також у нашому серці. 
Тоді ми збагнемо, що Бог вершив над нами й для нас. Тоді 
ми всі скажемо: «Воістину, Господь вершив велике над 
нами!» Таким є наше майбутнє! Христос – наше майбутнє! 

Після співпроповіді двох Окружних Апостолів Першо-
апостол сказав: інколи церкві дорікають, що вона свідомо 
опоганює людей. Віруючим кажуть, що вони є великими 
грішниками й обов’язково мають приходити до церкви, 
інакше будуть прокляті. Але Святий Дух діє зовсім по-ін-
шому: Він указує нам насамперед на Ісуса Христа й об’яв-
ляє Його славу. Він відкриває нам також Його безмежну 
любов і неймовірне Царство. Окрім цього, Святий Дух 
мовить нам: «Ти можеш осягнути Боже Царство й стати 
подібним до Христа, але спершу поглянь на себе: не в та-
кому стані, в якому ти зараз є». І ми зрозуміємо: «Я ще 
дуже далекий від досконалості Ісуса Христа, я неодмінно 
потребую Божі милість і прощення. Мені годі самотужки 
здобути спасіння, я не впораюся самотужки з цим завдан-
ням. Мені потрібна Господня милість, і тільки вона!».
Ось у чому полягає суть прощення гріхів і святкування 
Святого Причастя. Святе Причастя ми святкуємо на спо-
мин про Ісуса Христа. Ми бачимо Його, а також Його до-
сконалість і розуміємо, що потребуємо прощення гріхів. 

ОСНОВНІ ДУМКИ:

Боже слово звіщає нам про спасіння і мо-
вить, як здобути його. Віра в Боже слово 
живить нашу надію, уселяє впевненість, по-
глиблює пізнання і творить любов до ближ-
нього.

Запалимо цей світильник і ходімо у його світлі!
Проявляймо віру, аж поки Господь не прийде.
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М
и, люди, народилися в смертельно небезпеч-
ному рабстві гріха – подібно до синів Ізраїля, 
народжених в Єгипті під ярмом рабства фа-
раона. Проявляючи до нас безмежну любов, 

Бог послав Свого Сина, аби врятувати нас від цього раб-
ства гріха; так, як Він послав Мойсея, аби вивести Свій 
народ з Єгипту. Народ Ізраїлю навіть у супроводі визво-
лителя Мойсея зазнав переслідування на шляху в обіто-
вану землю. Бог утрутився тільки тоді, коли військо фа-
раона мало перешкодити поверненню Ізраїлевих синів на 
батьківщину, аби повернути їх у рабство.

У Виході 14, 13–14 ми читаємо про спасіння, яке 
прийшло від Бога. «Відповів же Мойсей народові: Не 
бійтеся! Стійте на місці, то побачите, що зробить Господь, 
щоб вас сьогодні спасти. Бо тих єгиптян, що їх бачите 
сьогодні, не побачите більш вовіки! Господь бо воюватиме 
за вас, ви ж будьте спокійні». 

Як тоді фараон зі своїм військом, так і сьогодні, гріх 
переслідує нас, незважаючи на жертву, у яку приніс Себе Ісус.

Апостол Павло називав воїнство гріха «учинками тіла», 
які є перешкодою на шляху до Божого Царства (Галатів 
5, 19-21). Вони переслідують нас на кожному кроці й 
намагаються здолати нас.

У Виході 14, 15 ми читаємо: «І сказав Господь Мойсеєві: 
Чого голосиш до мене? Вели синам Ізраїля, нехай 
вирушають». Народ думав, що тепер доведеться загинути. 
Перенесімо образ «Червоного моря» на духовну площину. 
Вода – це елемент, який очищає. Червоний колір нагадує 
нам про жертву Господа нашого Ісуса Христа. Сам Бог 
створив цю рятівну комбінацію і пропонує нам її під 
час кожного богослужіння. Уявімо, що богослужіння – 
це «перехід». Отже, якщо правильно використовувати 
богослужіння, то воно є для нас рятівним актом, 
який Бог пропонує нам. З допомогою слова проповіді, 
прощення гріхів і таїнства ми позбуваємося гріхів – як 
води Червоного моря позбавили народ Ізраїлю від воїнів 
фараона та їхніх колісниць. Народ пройшов, немов «по 
суходолу», і продовжив свою подорож у Ханаан, обітовану 
землю. Йому, щоправда, довелося наштовхнутися на 
численні проблеми, та він долав їх. 

Червоне море було для народу Ізраїлю спасінням і 
визволенням, а для війська фараона – погибеллю. Як 
Мойсей указував народу шлях до спасіння, так й Ісус 
Христос проклав Своєю жертвою шлях до спасіння. Тепер 
ми маємо вирішувати, чи йти цим шляхом, чи ні. Як Бог 
палицею Мойсея закликав народ йти услід за ним, так 
Він тепер закликає нас відвідувати богослужіння. Адже 
завдяки цьому ми зазнаємо спасіння. Смертоносний гріх, 
що переслідує нас, буде захований у могилу через Божі 
слово й таїнства завдяки Його милосердю й милості, 
якщо ми з каяттям станемо перед Богом. 

Яка це велика милістю і яка радість, що Сам Бог 
бореться за нас!

Массамба Туку

Перехід через Червоне море
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Н
аступив новий рік. Ми бажаємо 
один одному всього найкращого: 
здоров'я, миру й благополуччя. 
Але що принесе нам цей рік? Які 

зміни відбудуться? Чи буде він справді до-
брим? Чи будемо ми святкувати й веселити-
ся? А чи він принесе горе й страждання? Ні-
хто цього не знає. Одні, залежно від ситуації, 
боятимуться ще гіршого, а інші – чекатимуть 
на чудо.

Одного разу Господь вів мову про особли-
во «сприятливий рік». Він відвідав синагогу 
Назарета, місця, де виховувався і де Його всі 
знали. Ісус підвівся, аби читати сувої. Йому 
подали сувій пророка Ісаї. Перед ним відкри-
лося місце, де було написано: «Господній Дух 
на Мені, бо Він Мене помазав. Послав Мене 
нести Добру Новину бідним, звіщати поло-
неним визволення, сліпим прозріння, випу-
стити пригноблених на волю, оповістити рік 
Господній сприятливий» (у нім. Біблії: «рік 
милості» – ред.).  Ісус сів і побачив здивуван-
ня на обличчі присутніх.

Потім Він мовив: «Сьогодні збулось це пи-
сання у вухах ваших». Це обурило присутніх. 
Вони вигнали Ісуса з синагоги та з міста. Не-
має пророка у своїй вітчизні.

Що мав на увазі пророк Ісая, оповіщаючи 
«рік Господній сприятливий»? Він пов’язував 
його з юдейським роком милості, який від-
значали в Ізраїлі через кожні 50 років. Тоді 
був такий звичай, який у наш час з його гло-
бальною економічною кон’юнктурою годі 
собі уявити. Через кожні 50 років списували-
ся усі борги. Якщо хтось закладав щось, – чи 
то земельну ділянку, чи власну робочу силу – 
то отримував заставлене назад. Будь-хто міг 

легко зробити новий початок. Рабів звільня-
ли, і вони могли повернутися на свою бать-
ківщину.  

Рік сприятливий, про який звіщав Ісая, мав 
охопити всі сфери людського життя. Бранці 
мали зазнати звільнення, сліпі – прозріння, 
а стомлені мали стати вільними й необтяже-
ними. Ізраїль чекав на нового царя, на посла-
ного Богом Месію, Який мав здійснити все це 
й відновити їхнє царство.

Словами «Сьогодні збулось це писання у 
вухах ваших» Ісус сказав ні багато, ні мало, 
а те, що Він – обіцяний Месія, Який має вла-
ду прощати гріхи та в Ім'я Бога звіщати сво-
боду й зціляти хворих. Це було зухвальством 
в очах жителів Назарету, які знали, що Він – 
син теслі.

Рік сприятливий, рік милості – це проо-
браз абсолютного прощення і зцілення, яке 
приніс Ісус. Бог і цього року бажає явити нам 
Свої милість і милосердя. Він бажає зцілити 
нас від гріхів, примирити з Собою, дарувати 
багатство у слові й таїнствах, надавати допо-
могу й бути поруч з нами. Він бажає звіль-
нити нас від зла, зцілити наші очі, аби ми 
виразно бачили реальність, а також – Його 
Друге Пришестя. Бог бажає також зняти тя-
гар з наших плечей і допомогти його нести. 

При повній невизначеності подій, які від-
буватимуться наступного року, ми твердо 
знаємо: Бог звіщає рік сприятливий, рік ми-
лості, для тебе і для мене. Цей рік принесе 
нам неабияке благословення, якщо ми при-
йматимемо Божу милість й ділитимемося 
нею з ближнім.

СЛІДУВАТИ

Рік милості Божої
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Оливкова олія -Оливкова олія -

з дерева у глекз дерева у глек

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

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»

ІЗ БІБЛІЇ

ННС, 1/202214

ОО
лійне дерево виростає до шести метрів зав-
вишки. У нього скручений навколо своєї осі 
ствол і безліч гілок. Дерево росте дуже повіль-
но і може досягати декількох сотень років. Дея-

ким олійним деревам в Ізраїлі, як вважають, понад тисячу 
років. Олійні дерева ПЕРЕНОСЯТЬ ВЕЛИКУ СПЕКУ І 
НЕ ПОТРЕБУЮТЬ БАГАТО ВОДИ, тому в Ізраїлі виро-
стали великі оливкові гаї – як на гірських схилах, так і на 
прибережній рівнині.

На початку травня на гілках олійного дерева 
розпускаються маленькі білі квіти. Їхні плоди дозрівають 
на початку осені і їх збирають наприкінці листопада. 
Спочатку оливка забарвлена в зелений колір, а коли 
дозріває, то стає блакитно-чорною. Існують також столові 
оливки, зелений колір яких зберігається аж до збирання 
врожаю. Оливи трясли чи били по їхніх гілках доти, поки 
всі не опадали на землю. Потім їх солили та ЇЛИ З ХЛІБОМ 
АБО ВИЧАВЛЮВАЛИ ОЛІЮ.

Для виготовлення олії використовували олійницю. Вона 
складалася з плоскої кам'яної підкладки, на яку насипали 
оливки, а також жорен, з допомогою яких вичавлювали 
олію. Потім її відстоювали в глеку, аби осіли сторонні 
залишки. З 10-20 кілограмів щойно зібраних оливок можна 
було вичавити від 1,3 до 2,6 літра оливкової олії.

У біблійні часи оливкова олія часто використовувалася 
ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ. Її додавали в тісто для 
приготування хліба чи пирога, і таким чином робили його 
поживнішим. М'ясо та овочі обсмажували на оливковій 
олії, в оливкову олію обмочували також готовий хліб. Але 
з олією не лише варили й смажили. Її використовували 
також для ПОМАЗАННЯ ЦАРІВ І СВЯЩЕННИКІВ.

Оливкову олію використовували, окрім цього, для 
виготовлення духів й інших предметів особистої гігієни, а 
також для світіння лампадок як вдома, так й у храмі.

В Ізраїлі оливи (чи олійні дерева) ростуть дуже добре. Тому оливкова олія широко використовувалося 
в біблійні часи і була важливим товаром для торгівлі в Ізраїлі. Окрім цього, люди використовували 
її як паливо для своїх лампад. Але як саме виготовляють олію з оливок?
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Каті щойно розподілила своїх дітей: сина Макса – у кіно, доньку 
Пію – на маскарадну вечірку. Вона згадує, що в дитинстві їй ніколи 
не дозволяли брати участь у подібних заходах. Зокрема казали, 
що тоді Господь не забере її з Собою і вона залишиться одинокою 
і самотньою у цьому світі. Каті досі відчуває страх перед таким 
залякуванням. Вона не хоче, аби її діти переживали те саме.   

Чи справді прийде Ісус?    Чи справді прийде Ісус?    

ЯК ВЕСТИ З ДІТЬМИ БЕСІДУ

ПРО ДРУГЕ ПРИШЕСТЯ ХРИСТА? 
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«Т
обі не можна йти в кіно, бо тоді Господь 
не візьме тебе з Собою!» Людина, якій 
з дитинства знайомі ці страшні засте-
реження, очевидно, ніколи не лякатиме 

ними своїх дітей. Сьогодні нам здається дивним готувати 
дітей до славної мети нашої віри з допомогою подібних за-
лякувань. Адже ми хочемо, щоб вони вірили в Бога любові 
й відчували, що Він любить їх.

Віра без страху

Виховання дитини з допомогою страху ускладнює форму-
вання у ній життєздатних стосунків з Богом. А з іншого 
боку, байдужість може також призвести до фатальних на-
слідків. Розповідаючи дітям про пережитий нами негатив-
ний досвід, ми не можемо не викликати в них певного стра-
ху. І все ж ми маємо подавати їм Друге Пришестя Христа як 
бажану й прекрасну мету нашої віри. При цьому ми маємо 
наголошувати, що Божі обітниці завжди виконуються і їхні 
наслідки невідворотні. Бог передбачив для людей вельми 
прекрасну мету: вічне єднання з Собою. Не всі люди змо-
жуть осягнути цю мету. Біблія недвозначно застерігає, що 
одних Господь під час Свого Другого Пришестя візьме з Со-
бою, а інших – ні! Звичайно, не тому, що Він їх не знайде, 
бо вони, приміром, будуть одягнені в маскарадні костюми. 
А тому, що вони не матимуть відповідного настрою серця, 
про який не нам судити: не всі люди виявляться готовими 
до приходу Христа. Але замість того, аби викликати в ді-
тей страх, нам треба докладати чимало зусиль і на власному 
прикладі показувати, як саме треба готуватися до Другого 
Пришестя Господа. У Біблії знаходимо недвозначні вказів-
ки й настанови про те, що Бог у цьому зв’язку очікує від нас. 
Ісус учив цьому на власному прикладі.

Від слів до діл

Ми маємо пізнання про те, що Бог візьме з Собою людей, 
які утверджували своє покликання й обрання аж до Дня 
Господнього. Це передбачає вияв любові до Бога й до ближ-
нього, віру в Ісуса Христа, слідування за Ним, Його визнан-
ня перед людьми й служіння Йому. Дитина, аби любити 
Бога, має спізнати Його. Батьки найчастіше першими роз-
повідають своїй дитині про Бога. При цьому діти прекрасно 
відчувають стосунки своїх батьків з Богом і їхнє уявлення 
про Нього. Якщо ми, батьки, пристрасно розповідаємо про 
Бога, то вони беруть з нас приклад. Перші християни, які 
особисто знали Ісуса, палко прагнули нової зустрічі з Ним. 
Коли ми втрачаємо рідну людину, то переживаємо такі ж 
почуття. Ми розповідаємо своїм дітям, як щиро любили 
їхніх бабусь і дідусів, яких вони ніколи не знали. Так само 

пристрасно розповідаймо своїм дітям про Ісуса Христа, на-
шого Господа й таким чином викликаймо в них  палке праг-
нення зустрічі з Ним.   
Таке пристрасне прагнення спонукатиме дітей іти вслід за 
Ісусом Христом і наслідувати Його приклад. Тоді вони бу-
дуть не тільки прихильниками Ісуса, які схвалюють Його 
слова й поступки, а й намагатимуться бути подібними до 
Нього. Вони будуть мінятися і  духовно зростати. Діти бу-
дуть вірити словам Ісуса і ревно наслідувати Його приклад. 
І відповідно поступатимуть. Вони погоджуватимуться з 
Ісусом не тільки внутрішньо, а орієнтуватимуться на Його 
приклад у своєму житті. Такі зміни матимуть зовнішні 
прояви. Якщо знайомити дітей з біблійними історіями 
про життя Ісуса, то вони зможуть брати з Нього приклад. 
Саме батьки можуть читати ці історії своїм дітям і вести з 
ними бесіду про те, як Ісус ставився до інших людей, і як 
саме рівнятися на Нього. Важливо також, щоб батьки сте-
жили за своєю власною поведінкою, аби діти бачили, що 
вони наслідують приклад Христа? Така поведінка є, окрім 
цього, прекрасним виявом віровизнанням: ми не просто 
кажемо, що сповідуємо віру в Христа, а показуємо це на 
ділі, застосовуючи свої здібності й задатки на благо Його 
справи. При цьому йдеться не тільки про природні здіб-
ності й задатки. Музичні здібності можна використову-
вати також під час богослужіння, ремісничі вміння – для 
утримання церковних споруд. Діти наділені неймовірни-
ми здібностями й задатками. Вони завжди викликають у 
дорослих велику радість. Коли батьки приходять у церкву 
з новонародженим немовлям, то вже присутність немов-
ляти вселяє надію, що Божа справа існуватиме. Як тіль-
ки дитина навчиться розмовляти, то нерідко з беззасте-
режною прямотою відкриває дорослим очі на неприємні 
речі. Наше завдання – сприяти розвитку індивідуальних 
здібностей і задатків дітей, аби вони застосовували їх не 
тільки на благо церкви, а й – у повсякденному житті.

Підтримувати живою мету віри

У Символі віри нашої Церкви значиться однозначна вимога 
щодо участі у Першому Воскресінні: це – прийняття таїнств. 
Отже, якщо ми маємо доступ до таїнства хрещення Водою 
і Святим Духом, то обов’язково приймаймо їх і не кажімо: 
«Мій Господь ще довго баритиметься. Тому я можу прийняти 
таїнство хрещення пізніше». Те саме стосується наших дітей. 
Позбавляючи дітей цього таїнства, ми віддаляємо їх від Бога. 
Якщо ми допоможемо своїм дітям щирим серцем збагнути 
вагомість хрещення Водою і Духом, то в майбутньому вони 
прийматимуть рішення на користь слідування за Христом. 
Святе Причастя – це єдине таїнство, до якого ми долуча-
ємося знову й знову. Оскільки це таїнство відбувається 
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часто, то існує небезпека недооцінювати чи приймати його 
як щось належне. Серйозне ставлення до цього таїнства 
передбачає, аби ми щоразу усвідомлювали, що приймає-
мо його на згадку про жертву Ісуса та про Його смерть, як 
чуємо це щоразу під час звершення цього таїнства. Дитина 
спроможна збагнути святість таїнства Святого Причас-
тя, та все ж їй годі до кінця зрозуміти його значення. Тому 
вельми важливо знову й знову вести з дитиною бесіду про 
це таїнство і давати відповіді на поставлені нею питання.

Бути пильними й молитися

У Біблії неодноразово мовиться про те, що нам треба 
проявляти пильність. Ісус у Своїх притчах наголошував, 
що ми можемо втомитися і втратити духовну мету з поля 
свого зору. Ми не знаємо часу Його приходу, а тому він 
відбудеться зненацька. Ми, люди, не здатні щосекунди 
пам’ятати про це. Але ми маємо бути підготовленими. 
Отже, навіть під час кіносеансу ми маємо бути готовими 
до приходу Господа. Ставимо собі питання: «Якби Ісус 
враз з’явився переді мною і мовив: «Іди за Мною!», чи 
відреагував би я адекватно?» Якщо так, то й у повсякден-
ному житті ми можемо відволікатися на заняття іншими 
справами. Діти навряд чи зможуть підготуватися до Дру-
гого Пришестя Господа, якщо будуть тільки те і робити, 
що слухати про нього під час богослужіння чи релігійних 
занять. Якщо ж наші діти будуть чути про Друге пришестя 
Ісуса тільки на богослужінні або на заняттях, то навряд чи 
зможуть підготуватися до нього. Наше завдання полягає 
в тому, аби підтримувати в дітей живою мету нашої віри. 
Проповідь щоразу нагадує нам про Божі обітниці, а Ісус 
Христос укріпляє нашу віру в те, що вони виповняться. А 
ми, у свою чергу, маємо укріпляти віру своїх дітей, ділячи з 
ними щиру радість від очікування Дня Господнього. 

Цінність мети

Ми не раз потрапляємо в житті в ситуації, які показують, 
чи готові ми до Другого Пришестя Господа, чи ні. Якщо ми, 
приміром, оплакуємо рідну людину і знаємо, що Господь 
невдовзі прийде, то думка про те, що наша туга за ними 
не триватиме довго, утішає нас. Та повсякденне життя не-
абияк поглинає нас, тому нам треба докладати чимало зу-
силь, аби пам’ятати про те, що Господь Ісус може прийти 
у будь-який момент. Тому Святе Писання учить, аби ми 
постійно перебували у вченні Апостолів та у єднанні.  Апо-
столи сповнюють наше серце палким прагненням зустрічі з 
Господом у День Його приходу й  викладають Святе Писан-
ня відповідно до пізнання, яке натхненне Святим Духом. 
Якщо ми усвідомлюємо, що не є самотніми в нашій вірі, 

то не дозволимо, аби  глузники, які не вірять у Друге 
Пришестя Ісуса, могли так легко вивести нас з рівнова-
ги. Дамо своїм дітям шанс укріпляти нашу віру завдяки 
єднанню у церкві. Більше ведімо мову про нашу спільну 
мету, ніж про те, що роз’єднує нас, братів і сестер.
У Біблії завжди говориться про пильність і про молит-
ву. Яким же є наше молитовне життя? По наших молит-
вах діти мають розпізнавати, що ми підтримуємо живі 
стосунки з Богом. Діти одразу відчувають, чи молимося 
ми до Бога щиро, а чи просто формулюємо молитовні 
слова. Ми маємо активно залучати дітей до молитовного 
життя. Звертаймо увагу на своє щире спілкування з жи-
вим Богом у молитві.

Варто очікувати Ісуса

Ми надіємося на вічне єднання з Богом – Отцем і Си-
ном, і Святим Духом. Однак таке єднання ми уявляємо 
собі лише фрагментарно, бо нам бракує слів, аби належ-
но описати його. Ми не знаємо, що саме Бог готує нам. 
Будь-які наші образні порівняння є 
далекими від істинної Божої слави. 
Тим паче вони є малозрозумілими 
для дітей. Діти, приміром, не можуть 
уявити собі, як палко наречена чекає 
на зустріч з нареченим. А тому буде 
краще, якщо батьки разом з діть-
ми створюватимуть подібні порів-
няльні образи щодо Божої слави. 
Якщо дитина отримує неабияке за-
доволення від заняття улюбленою 
справою, то батьки можуть сказа-
ти їй, що подібне приємне почут-
тя вони зазнають, коли осягнуть 
єднання з Ісусом. Такі приємні 
почуття сповнюють дитину, коли 
вона знаходиться в надійних ру-
ках батька чи безпечних обіймах 
матері, а також під час гойдання 
чи внаслідок радості від успішно 
виконаної праці і т. д. Якщо ми 
таким чином зможемо постійно 
викликати в серцях своїх дітей 
приємне й жваве уявлення про 
майбутню шлюбну вечерю, то 
вони разом з нами захоплено 
промовлятимуть: «Маран-ата! 
Наш Господь гряде!» 
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Будь, людино, благородною, будь доброю і помічною. 
Саме таке грандіозне завдання відомий німецький поет Йоганн 
Вольфганг фон Ґете ставив перед людьми. Причому виразному слову 
«благородний» він надавав значення «безкорисливий» і «самовідда-
ний». Допомога ближньому – це прекрасна чеснота. Жодна дитина 
не досягла б підліткового віку, якби не отримала допомоги з боку 
дорослих. Ми, люди, упродовж усього життя меншою чи більшою 
мірою залежимо від сторонньої допомоги.

Будь, людино, благородною, Будь, людино, благородною, 

будь доброю і помічноюбудь доброю і помічною  (частина 1)(частина 1)

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ  СЬОГОДНІ
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У
продовж усього життя людина не обходиться 
без сторонньої допомоги. Вона народжується 
нагою і безпорадною. Їй потрібні люди, які го-
дують, одягають та оберігають її. Згодом дити-

на потребує допомогу й підтримку, аби вижити в цьому 
світі й засвоїти норми його життя: їй надають допомогу 
для ходьби, розрізнення доброї й отруйної їжі, читання, 
письма, обчислення, здорового способу життя, ремесла, 
їзди на велосипеді, водіння автомобіля, плавання, співу й 
музикия – при цьому навчанні дітям годі обійтися без під-
тримки дорослих й досвідчених людей.

Допомогу надають переважно безкорисливо й самовід-
дано. А за надання певної допомоги людям доводиться 
платити безпосередньо чи опосередковано (через подат-
ки й збори), зокрема за навчання у школі, автошколі, му-
зичній школі чи університеті... Деякі бажання дітей, які 
пов’язані із здобуттям професії, здійснюються лише тоді, 
коли поруч є людина, яка турбується і надає їм допомо-
гу. Чимало людей звертаються по допомогу при поданні 
декларації про доходи чи оформлення фінансових доку-
ментів, при будівництві житла, а також у складних жит-
тєвих ситуаціях. У світі є, очевидно, небагато людей, які 
зовсім не зверталися по допомогу до лікарів, стоматологів, 
медперсоналу чи фармацевтів. В екстреній ситуації ми з 
радістю звертаємося по кваліфіковану допомогу для об-
слуговування автомобіля, комп'ютера, опалення, електро-
приладів чи сантехніки.

Існує допомога, яка є вельми важливою, навіть якщо 
всі хочуть, аби вона ніколи й нікому не пригоджувалася. 
Приміром, психологи надзвичайних ситуацій, пожежни-
ки чи служби порятунку. Те саме стосується дезінсекторів 
чи служб технічної підтримки. Нам потрібна така допо-
мога, якщо трапляється щось жахливе, приміром, злочин, 
нещасний випадок, пожежа, нашестя в оселі непроханих 
гостей-комах чи збитки від бурі та повіні.

Значна частина людей потребує допомоги в літньому 
віці, як і на початку свого життя. Підтримуюча рука й у 
найгіршому випадку годує, сповиває, миє, одягає, допома-
гає пересуватися чи стежить за правильним прийомом лі-
ків. Такій допомозі не дають в суспільстві належну оцінку. 
У зв’язку з цим у найближчі роки може виникнути сер-
йозна проблема. Усе більше й більше людей доживають до 
глибокої старості, стають немічними і потребують поміч. 
Та небагато людей проявляють готовність доглядати й під-
тримувати хворих і літніх людей.

Безпорадність

Украй болісним є душевний стан людини, яка почуває 
себе безпорадною, яка не здатна допомогти самій собі й не 

отримує ні від кого допомоги. Про це щемливо написано в 
Псалмах. Псалмоспівці часто зверталися до Бога по зовсім 
іншу допомогу, ніж ми сьогодні. У той час люди повністю 
залежали від сторонньої допомоги. Адже не було держав-
них соціальних установ, а правосуддя було недосконалим. 
Мистецтво лікування знаходилося у зародковому стані. 
Тому більшість людей тієї епохи потребували лікарську 
допомогу. Через часті посухи траплялися неврожаї і, як 
наслідок, панував страшний голод. Окрім цього, існувала 
постійна військова загроза з боку князів і сусідніх міст.

Ми потребуємо сьогодні, щоправда, дещо іншу допомо-
гу, ніж ту, про яку писали псалмоспівці, та нам усе ж вар-
то детальніше познайомитися з текстами Псалмів. Псал-
моспівці зверталися до Бога, скаржилися Йому на свої 
страждання. Іноді вони дорікали Йому за те, що саме Він 
довів їх до такого скрутного становища і не приніс поря-
тунку, а також розповідали, яку саме допомогу Він мав би 
надати. І на завершення переважної більшості Псалмів не 
було сумніву в тому, що Господь у чудовий спосіб прийде 
на допомогу.

Господи, допоможи!

Псалми оспівують допомогу Бога, починаючи з 3-го до 
передостаннього 149-го Псалма. У 3-му Псалмі мовиться: 
«У Господа спасіння…» (Псалом 3, 9), хоча зовні все ви-
глядало зовсім по-іншому: «Багато тих, що мені кажуть: 
«Нема йому спасіння в Бозі!» (Псалом 3, 3). Однак псал-
моспівцям відоме також почуття, коли Бог не чув їхні 
молитви і вони були покинутими напризволяще. У 7-му 
Псалмі псалмоспівець взиває до Бога: «…пробудися за-
для мене…» (Псалом 7, 7). Тут він знову ділиться своїми 
почуттями і мовить про те, що Господь спить, що Він не 
цікавиться ним, хоча йому, Його слузі, вельми погано.

Псалмоспівець, як і віруючі люди всіх епох, переконують-
ся на власному гіркому досвіді, що Божа допомога змушує 
іноді на себе довго чекати, а інколи, здається, що ніколи не 
прийде, і вони не соромилися писати про це відкритим тек-
стом: «Доки, о Господи, зовсім будеш мене забувати? Доки 
ховатимеш лице твоє від мене?» (Псалом 13, 2).

Чимало Псалмів, у яких оспівується надія на Божу по-
міч, були за останні сторіччя не раз покладені на музику. 
Наведемо як приклад відомий Псалом 13, 6: «Я ж бо наді-
явся на твою ласку. Нехай радіє моє серце твоїм спасін-
ням! Заспіваю Господеві, добро бо мені вдіяв».

      Псалом 42 особливо яскраво передає впевненість 
псалмоспівця у тому, що Господь приходить на допо-
могу: «Чому пригноблена, душе моя, і тривожишся у 
мені? Надійсь на Бога, бо знову прославлятиму його, 
Спасителя обличчя мого та мого Бога» (Псалом 42, 12). 
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Бог допомагає народу Ізраїлю у безвихідній
ситуації біля Червоного моря.
Ікона в одній із греко-католицьких
церков у Братиславі, Словаччина

На музику покладено також Псалом 62: «Лише у Бозі душа 
моя має спочинок, в ньому моє спасіння» (Псалом 62, 2) 
і Псалом 121: «Очі мої підводжу я на гори: звідки прийде 
моя допомога? Допомога моя від Господа, що створив небо 
й землю» (Псалом 121, 1–2).

Господь, як мовиться у Псалмах, надає допомогу осо-
бливо бідним, знехтуваним і знедоленим, удовам і сиро-
там. Він дбає про голодних і спраглих. У Псалмах йдеться 
також про допомогу Спасителя: Він допомагав особливо 
знехтуваним, знедоленим і вбогим. Саме Бог турбується 
про зневажених, бідних і знедолених.

Псалми дають також зрозуміти, що люди, якими б ми-
лосердними й могутніми вони не були, усе ж не можуть 
надати істотну допомогу, бо навіть найщедріша людина, 
яка готова прийти на допомогу, є приреченою і смертною, 
тому разом з нею помирає її допомога. Псалмоспівець дає 
пораду: повністю покладайся на Господа, а не на людей! 
«Не покладайся на вельмож, на сина чоловічого, який спа-
сти не може. Виходить його дух, і він повертається у зем-
лю, і того ж дня гинуть його задуми» (Псалом 146, 3–4).

Псалмоспівці черпають тверду віру в допомогу Бога че-
рез упевненість у тому, що Бог – Творець, Він усе тримає 
у Своїх руках. Тому навіть у складних життєвих ситуаціях 
переважає упевненість, що Господь рано чи пізно прийде 
на допомогу. Він бажає людям добра, Він вірний, на Нього 
можна покластися. Однак Він ніколи не дозволяє людині 
змусити Його допомогати. Він незалежний, недоступний 
і непідвладний.

Допоможи сам собі, тоді Бог допоможе тобі?

Суперечливий досвід Божої допомоги, описаний у Псал-
мах, безумовно, відомий і нам, віруючим людям сучас-
ної доби. Так, ми віримо і знаємо, що Бог, кінець кінцем, 
прийде на допомогу. Але Він часто допомагає нам не тоді, 
коли, як ми вважаємо, нам потрібна Його допомога. Бог 
допомагає не так, як ми це собі уявляємо, а нерідко у такий 
спосіб, який ми здатні оцінити, лише згодом, коли озира-
ємося назад. 

Такий досвід Божої допомоги, схоже, був притаманний 
людям усіх епох. Ще в давнину вважали, що тільки смі-
ливцю усміхається удача, або, мовлячи іншими словами, 
тільки якщо ти сам виконаєш певний обсяг роботи, то 
отримаєш ще й благословення небес. У деяких країнах 
існує прислів’я: «На Бога надійся, а сам не зівай». Отже, 
Бог хоче, аби ми виконували свою частину праці. В од-
ному з подібних за змістом крилатому вислові мовиться: 

«На Бога надійся, але верблюда тримай прив'язаним». 
Мовлячи іншими словами: виконуй свою частину праці й 
не звинувачуй Бога за свої помилки.

Вислів «Допоможи сам собі, тоді Бог допоможе тобі» не 
знаходимо в Святому Писанні. Там написано щось інше: 
«Звірся на Господа всім твоїм серцем, і не покладайсь на 
власний розум» (Приповісті 3, 5). І все ж у цьому, здавало-
ся б, протиріччі існує вирішення цієї дилеми для віруючої 
людини: з одного боку, треба завжди покладатися на Го-
спода, надіятися і чекати на Його допомогу. А, з іншого, не 
проявляти пасивність і не покладати на Господа особисту 
відповідальність за своє життя. Коли застосувати одне, а 
коли – інше?

Цю дилему доведено до абсурду в такому прикладі: Го-
сподь насичує бідних. Так написано у Святому Писанні. 
Але сидіти перед порожньою тарілкою і просити в Господа, 
аби наповнив її, хоч у тебе є засоби й сили, аби приготувати 
самому собі їжу, означає зловживати Божим милосердям.

З іншого боку, віруюча людина прекрасно розуміє: тіль-
ки Бог дає спасіння і приходить нам на допомогу, не ви-
магаючи від нас виконання певних справ. Бо хто з нас, 
грішних, може спасти себе самого чи позбутися бодай би 
одного гріха?

Бог – Помічник, Він – Друг людей, Він пропонує спа-
сіння і надає їм допомогу в Ісусі Христі, аби вони зазнали 
спасіння.

Отже, змінимо вислів «Допоможи сам собі, тоді Бог до-
поможе тобі» на «Виконуй те, що можеш, й усім серцем 
покладайся на Божу поміч». 

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ  СЬОГОДНІ
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У цьому, як і в попередні роки, відбулися Но-
ворічні й Різдвяні богослужіння у трьох 
округах Новоапостольської церкви Украї-
ни. Апостол Будник проводив богослужіння 

з нагоди Нового року й Різдва Христового в регіоні 
«Україна-Захід», зокрема у громаді м. Львова. В осно-
ву Новорічного богослужіння було покладено біблій-
ну цитату з Діяння 2, 44: «Всі віруючі були вкупі й усе 
мали спільним». Після привітання братів і сестер з Но-
вим роком Апостол зупинився на словах девізу «Разом 
у Христі», які Першоапостол призначив на 2022 рік. 
Він, зокрема, сказав: «Нам, християнам Новоапостоль-
ської церкви, треба вчитися жити разом у Христі. Адже 
всі ми палко очікуємо на Друге Пришестя Ісуса Хри-
ста. Ісус, Наречений наших душ, коли повернеться, то 
візьме з Собою не одинаків, а згуртовану й об’єднану 
Церкву-Невісту. Аби осягнути вічне єднання з Богом у 
Його славі, нам уже сьогодні треба плекати духовне єд-
нання з Ним. Воно, як наголошував у своєму посланні 
Першоапостол, передбачає наступні 4 рівні: єднання з 
Триєдиним Богом, єднання на богослужінні, єднання 
однин з одним та єднання живих і померлих.
За основу богослужіння з нагоди Різдва, яке проходило 
7 січня 2022 року в усіх громадах України, була взята 
біблійна цитата з Послання Апостола Павла до Галатів 
4, 6: «А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина 
Свого, Який взиває «Авва, Отче!»». Після традиційно-
го читання з Біблії, з Євангелії від Луки  2, 1–14 відбу-
лася різдвяна проповідь на тему: «Дитя у яслах − наш 
мир». У цій проповіді йшлося, зокрема, про те, що  Бог, 
утілившись у людину, приніс людям Землі мир. Саме 
про цей мир звіщали Ангели пастухам, мовлячи: «Сла-
ва на висотах Богу й на землі мир людям Його вподо-
бання» (Від Луки 2, 14). Ісус Христос Своєю жертвою 
примирив людей з Богом і відкрив їм доступ до вічного 
миру (Від Луки 1, 79). Завдяки заслугам Христа ми от-
римуємо відпущення гріхів і мир Воскреслого. Ісус по-
стійно єднався зі Своїм Отцем. Він ще дитиною вивчав 
Священні Писання й уважно слухав учителів у храмі. 
Ісус вірив словам Отця, які Він промовляв під час Його 
хрещення. Ісус постійно спілкувався у молитві з Ним. 
Завдяки такому тісному єднанню зростала Його без-
застережна довіра до Отця. Така впевненість додавала 
Ісусові достойний нашої уваги миру й спокою. Отже, 
коли ми будемо наслідувати приклад Ісуса Христа, то 
не тільки сповнимося Його миром, а й самі творити-
мемо його, ми виявимося миротворцями і станемо, як 
про це мовив Ісус Христос у Своїй Нагірній проповіді, 
істинними Божими дітьми: «Блаженні миротворці, бо 
вони синами Божими назвуться» (Від Матвія 5,9). 

Новорічно-Різдвяні Богослужіння  в округах України

Апостол у Львові

Подарунки для дітей

Київ
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ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Йосип і Марія під час утечі до Єгипту – це один з багатьох 
сюжетів, що зображений на бронзових рельєфних плитах 
так званого Магдебурзького порталу. Цей портал – це вхід 
не до Магдебурзького собору, а до Софійського собору у 
Великому Новгороді, в Росії, розташованому приблизно за 
180 кілометрів на південь від Санкт-Петербурга. До 882 року 
це місто було столицею Давньоруської держави. Спочатку 
Магдебурзькі ворота були призначені для Плоцького собору 
в Польщі. Тодішній єпископ Плоцька Олександр з Малони 
замовив цей портал у Магдебурзі, де майстри виготовляли 
його у період з 1152 по 1154 роки. Упродовж 250 років 
він знаходився в Плоцьку, а згодом прибув до Великого 

Новгорода, де його встановили   в Софійському соборі, який сьогодні внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. 
Софійський собор є російською православною єпископською резиденцією і був зведений у 1045–1050 роках. А зліпок 
порталу знаходиться сьогодні в соборі в Плоцьку, першому місці, де був встановлений цей портал. Спектр зображень цього 
унікального порталу варіюється від зображення дитинства Ісуса, історії страстей Христа аж до Нього, Суддю світів – це 
ілюстрації історії Божественного спасіння. Між окремими панелями розташовані орнаменти рослин. На нашій фотографії 
ліворуч ми бачимо зустріч Марії з Єлисаветою, а праворуч – утечу сім’ї Ісуса до Єгипту. 
ЯК ДОВГО СІМ’Я ІСУСА ПЕРЕБУВАЛА В ЄГИПТІ?  (Відповідь див. на стор. 2).

1. З якою біблійною історією пов’язаний вислів «Безпечно, 
немов на лоні Авраама» (або «Як у Бога за пазухою»)?
А) з притчею про десять дів
Б)  з притчею про багача і Лазаря
В)  з притчею про блудного сина
Г)  з Нагірною проповіддю

2. Хто написав текст пісні «Спокійним стань ти, серце»? 
(№ 24 у російськомовному пісеннику)?
А) Крістоф Крістіан Гольфельд
Б) Елеоноре Фюрстін фон Ройс
В) Йоген Клеппер
Г) Фрідріх Лінде

3. Де повідомляється про обрізання Ісуса?
А)  в Посланні до Римлян 1, 17
Б)  в Євангелії від Луки 2, 21
В)  в Посланні до Євреїв 12, 1
Г)  в Євангелії від Матвія 2, 12

4. Як називається пісня у 1-у Посланні до Корінтян, главі 13?
А)  Заповіді блаженства
Б)  Гімн любові
В)  Гімн Христа
Г)  Перлина мудрості

5. Хто є автором пісні «Сюди привів мене Господь» 
(№ 23 в російськомовному пісеннику)?
A) Зігфрід Карг-Елерт 
Б) Петер Сорен
В) Девід Герман Енгель
Г) Отто Фюссген

6. Скільки всього налічується у Біблії Псалмів?
А)  150
Б)  124
В)  164
Г)  116

7. Звідки прийшли мудреці, яких у Віфлеєм привела зоря?
А) з Риму
Б)  з Східної країни
В) з Єгипту
Г) з Галлії

8. Де в богослужебній літургії відводиться місце для пісні 
покаяння?
А)  перед проповіддю
Б)  перед молитвою «Отче наш» 
В)  перед завершальним благословенням
Г)  перед зачитуванням біблійної цитати

9. Що означає традиційний термін «епітафія»?
А) святкування народження Ісуса
Б)  з’явлення на небі Віфлеємської зорі
В)  утеча Марії та Йосифа з Немовлям Ісусом в Єгипет
Г)  об’явлення Божественної слави серед людей

10. У якій країні виникла Католицька апостольська церква? 
А) в Шотландії
Б) в Англії
В) в Німеччині
Г) в США
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