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У ці дні розпочинається час Христових страстей. Упродовж декількох тижнів перед 
Пасхою деякі людей відмовляються від чогось у земному житті, аби краще зосере-
дитися на головному, на духовному.

Від чого ж нам треба відмовлятися? Одного разу Ісус мовив: «Коли хтось хоче йти 
за Мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за Мною» (Мк 8, 34).
Це не означає, що ми маємо зректися своєї особистості. Ми є такими, якими є; ми сміємо на-
солоджуватися своїм земним життям і не повинні відмовлятися від того, що приносить нам 
радість. Однак якщо ми любимо Бога всім своїм серцем, то повинні ставити собі лише одне 
запитання: «Чи шкодить те, що я роблю, моїм стосункам з Богом?» 

Відмовляймося від усього, що ставить під сумнів наше єднання з Небесним Отцем!

Імпульс із богослужіння Першоапостола

Відмова
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П
риблизно 1377 року поет Вільям Ленгленд, який походить з центральної 
Англії, написав поему «Бачення про Петра Орачі», що вважається сьо-
годні одним із ранніх великих творів англійської літератури. В одному 
з рукописів уперше в літературі згадується ім'я, яке стало легендарним 

ще тоді та про яке сьогодні знає кожна дитина Англії: Робін Гуд. Робін Гуд у бала-
дах, що виникли у XV столітті, має небагато спільного з благородним героєм Робі-
ном з Локслі, вигаданим кіно й телебаченням у XX столітті: він – радше жорсто-
кий розбійник, який дбав виключно про власний добробут. Проте персонаж Робін 
Гуду продовж багатьох століть являв собою мінливого й універсального героя. 
У залежності від духу часу він був то милосердним покровителем, то громадським 
бунтарем, то вірнопідданим патріотом, то працьовитим робітником чи антифаши-
стом. Його головним противником з самого початку був   шериф Ноттінґема, міста, 
розташованого на півдні Шервудського лісу. Сьогодні цей ліс є парковою зоною, що 
відома своїми численними стародавніми дубами. Найвідоміший з них – Дуб-майор,
якому 800–1000 років, і який, згідно з легендою, був найулюбленішим прихистком 
Робін Гуда та його  супутників.

4 НС, 4/2022

Робін Гуд: універсальний герой
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СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ  УВАГИ
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Д
орогі брати й сестри, це істинна радість для 
мене бути сьогодні разом з вами на богослужін-
ні у такому широкому колі. Я дякую Небесному 
Отцеві за те, що Він уможливив нашу зустріч. 

Звичайно, через ковід в'їзд до вашої країни наразі трохи 
ускладнений. У тебе запитують, чи ти пройшов щеплен-
ня і якою вакциною, а сьогодні вранці мені довелося ще 
раз пройти тест, аби переконатися, що я не інфікований 
вірусом. Адже й вакциновані можуть заразитися. При 
вакцинації в організм потрапляє речовина, що допомагає 
боротися з вірусом. І навіть, якщо відбудеться зараження, 
то організм здатний побороти вірус.

Дозвольте мені перенести це на духовну площину: 
ми під час кожного богослужіння також проходимо 
тестування. Так ми перевіряємо себе, чи, бува, не зара-
жені якоюсь думкою чи якимось духом, що заважають 
спасінню нашої душі. Через діяння Святого Духа нам 
кажуть: «Будь обережний, ти інфікований. Твої думки 
становлять небезпеку для твоєї душі. З такими думками 

Шукай Бога!

й настроєм ти не можеш перебувати в повному єднанні 
з Богом, адже вони несумісні з Христом. Будь обереж-
ний»! Навіть ми, Божі діти, які отримали дар Святого 
Духа, і в серця яких Святим Духом влита Божа любов, 
можемо заразитися духовним вірусом. Та ми подолає-
мо його, якщо реагуватимемо на те, про що мовить нам 
Святий Дух: «Ти не повинен так поступати, ти не пови-
нен так говорити, бо це не відповідає Христовій любові. 
Позбувайся цього!»

Дозвольмо Святому Духові й сьогодні перевіряти себе. 
Він привертає нашу увагу до тої чи іншої думки, яка є не-
потрібною, якої треба позбутися. Завдяки Божій любові 
ми можемо боротися з нею, бо любимо Бога і прагнемо 
єднання з Ним. Адже ми не бажаємо відмежуватися від 
Бога. Наше бажання – осягнути єднання з Богом, воно є 
найкращим джерелом сили у боротьбі зі злими думками 
й ідеями.

«Він створив з одного ввесь рід людський, щоб він жив по всій 
земній поверхні, призначивши встановлені часи і границі їхнього 
оселення,щоб вони шукали Бога, чи, може, навпомацьки не знай-
дуть Його, хоч Він від кожного з нас недалеко».

Цитата з Біблії: Діяння 17, 26-27
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Н
аша біблійна цитата є дещо складною для розумін-
ня. Апостол Павло вирушив до Афін, до цього 
великого й відомого грецького міста. Там він по-

бачив чимало ідолів і жертовників грецьких богів,імена 
яких ми вивчали ще у школі, – їх було дуже багато. На той 
час греки були вельми релігійним народом, вони споруд-
жували чимало жертовників своїм богам і поклонялися 
їм. Вони також думали, що, ймовірно, існує Бог, про Якого 
забули чи Якого не знали, але Який був вельми могутнім. 
Вони боялися, аби цей невідомий Бог не образився на них 
і не заподіяв шкоди,якщо вони не вклонятимуться Йому; 
тому спорудили також жертовник цьому невідомому Бо-
гові – так, про всяк випадок.

Звичайно, коли Апостол Павло побачив цей жертовник, 
то скористався цією нагодою, аби розповісти жителям 
Афін про невідомого Бога. Він проповідував їм про Ісуса 
Христа і зокрема казав: «Він – невідомий вам Бог. Саме та-
ким є Бог!»Ось про що він розповідав їм.

Ми живемо також у час, коли у людей є чимало ідолів, 
яким вони присвячують багато часу й коштів. Я не хотів 
би заглиблюватися у цю тему. Але дозвольте мені згадати 
тільки про найпоширенішого ідола. Його ім'я – «Я». Моя 
власна особа. Це, мабуть, найпоширеніший ідол. Багато 
людей поклоняються своєму «Я». Я, я і ще раз я.

Навіть віруючі люди не завжди знають істинного Бога. 
Коли мова заходить сьогодні про смерть, про кінець життя, 
то багато людей, навіть нерелігійних, які не є християна-
ми, кажуть, що існує вища сила. Вони насправді не знають 
Бога, але вірять,що існує якась верховна сила. Інші, що-
правда, вірять в існування Бога,але мають вельми специ-
фічне уявлення про Нього. Але насправді вони не зна-
ють Бога. Вони думають, що Бог – це безжалісний Суддя, 
Який карає грішників. Деякі навіть думають, що саме Бог 
послав їх, аби убивати людей, які не вірують в Нього і не 
проявляють Йому послух. Інші гадають, що Бог подібний 
до людини, а тому лестять Йому. І якщо дати Богові трохи 
грошей, піднести Йому декілька подарунків, то Він буде 
прихильний до тебе і дасть усе необхідне. Отже, вони ба-
чать у Богові торговця, Якому, якщо щось дати, то можна 
отримати те, що тобі потрібне. Бог є, насправді, для ба-
гатьох людей невідомим Богом.

Ми готуємося до богослужіння для померлих, яке відбу-
деться наступної неділі. Подумайте просто про всі ті душі, 
які, потрапляючи в потойбічний світ, раптом усвідомлюють: 
«Я живу. Це не кінець мого життя. Воно продовжується. 
Мій розум, моя душа продовжують жити. Що ж тут відбу-
вається? Що зі мною?» Уявіть-но, як душам з неправильними 
поглядами усвідомити, що вони йшли хибним шляхом, що 
все зовсім не так, як вони досі думали?Вони, можливо,наля-
кані;але, щонайменше, здивовані й розгублені.

Подібно до Апостола Павла, який прибув до Афін, аби 
проповідувати істинного Бога, сучасні Апостоли також 
послані, аби проповідувати істину: істинного Бога, істин-
не Євангеліє, істинну сутність Бога, що об’явлені людям в 
Ісусі Христі. Їхнє завдання – проповідувати про це як жи-
вим, так і померлим, які знаходяться у потойбічному світі.

Т
епер ми приступаємо до пояснення цієї непростої 
думки Апостола Павла. Спочатку він каже: «Він 
(Бог) створив з одного ввесь рід людський, щоб він 

жив по всій земній поверхні». Апостол хотів, аби люди 
усвідомили – це актуально й сьогодні – що Бог створив 
усіх людей. Будь-яка людина створена Богом на Його об-
раз. Будь-яка людина без винятку має однакову цінність 
і гідність перед Богом. Бог не робить між людьми жодної 
різниці. Звідки б людина не походила – з цієї країни чи з 
іншої, – де б вона не жила, ким би вона не була – бідною чи 
багатою, чоловіком чи жінкою, дитиною чи дорослою, і в 
який би час вона не жила – Бог створив її на Свій образ і 
на Свою подобу, і будь-яка людина має однакову цінність 
й однакову гідність. Бог любить усіх людей, тому послав 
Свого Сина, Який помер за всіх людей. Бог не робить жод-
ної різниці між людьми!

Це – прекрасне послання для душ з потойбічного світу. 
На цій землі люди роблять велику різницю між собою. Іс-
нує чимало несправедливості. А тепер – послання істин-
ного Бога: «Між людьми немає жодної різниці!» Усі люди 
створені на Божий образ. Бог любить усіх людей.

Далі Апостол Павло мовить про те, що Бог визначає час 
народження людини. Саме Творець вирішує, коли душа 
приходить на землю. Ніхто не народжується випадково, 
тобто, без причини. Усе відбувається з Божої волі. Будь-
яка людина народжується з Божої волі. Будь-яка людина – 
це стосується, звичайно, і немовлят, які жили, але померли 
ще до народження, – народжується й отримує життя з Бо-
жої волі. І будь-яка людина, якій Бог дарує життя, призна-
чена для вічного єднання з Ним у новому творінні. Саме 
для цього людина народжується на Землі, байдуже, де. Але 
це вельми важливий аспект нашої віри. Будь-яка людина, 
якій даровано життя, покликана жити у вічному єднанні 
з Богом у новому творінні. Саме тому Бог, Творець, дарує 
людині життя.
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              Будь-яка людина створена 
              Богом на Його образ.
              Будь-яка людина без винятку 
              має однакову цінність 
              і гідність перед Богом. 

         Бог не робить між людьми жодної різниці.
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Д
алі Апостол Павло підкреслює, що Бог призначив 
«встановлені часи». Отже, Бог призначає час. Ми 
знаємо, що народившись, помремо. Ми не зали-

шимося вічно на цій землі. Усі ми смертні. Смерть складає 
частину людського буття. Це цілком природно. Але ча-
совий проміжок земного життя у кожної людини різний. 
Тому виникає питання: чому одні живуть з Божої волі дов-
го, а інші – ні? Це складне питання.

Причини смерті можуть бути різними. Декотрі поми-
рають, бо самі так вирішили, бо хотіли цього. Інші поми-
рають унаслідок своєї поведінки. А ще інші помирають 
через поведінку інших людей. Можливо, через гріховну 
поведінку людей в загальному чи через поведінку однієї 
людини зокрема. Не буду вдаватися у пояснення, а просто 
скажу: «Людина помирає з певної причини».

У переважній більшості випадків ми не знаємо, чому 
помирає людина. Ми не знаємо, чому одні хворіють і по-
мирають, а інші після хвороби одужують. У людей є щодо 
цього безліч пояснень. Але нам треба чесно сказати, що 
ми цього насправді просто не знаємо. Будь-яка спроба 
дати цьому пояснення є марною, бо завжди знайдеться 
смерть, якій нам годі дати пояснення.

Як для нас, так і для душ у потойбічному світі немає 
пояснення, чи відбувається смерть з Божої волі, а чи Бог 
допускає її. Ми маємо визнати, що ми в цьому відношен-
ні не зрозуміємо Бога. Єдине, у чому ми впевнені: Бог дав 
людині життя, бо хотів, аби вона мала єднання з Ним; і 
Він у будь-якому разі турбується про те, аби смерть не 
була перешкодою для Його спасенного діяння. Ми віримо 

у це. Бог бажає, аби будь-яка душа мала можливість жити 
в єднанні з Ним у новому творінні. Ми покладаємося на 
Божу любов. І хоча смерть людини завдає нам болю, тами 
все ж упевнені: її смерть не є перепоною, аби осягнути єд-
нання з Богом у новому творінні.

О
днак у цьому судженні є ще інший аспект: тіль-
ки Бог вирішує, коли об’явитися людині Своїм 
словом і діяннями, коли покликати її до Себе. 

Ми приймаємо рішення не самотужки:«Я хочу прийти 
до Бога». Тільки Бог вирішує, коли покликати людину до 
Себе. І тоді вона має відгукнутися на Божий поклик, має 
проявити віру й вірність, має прийти до Нього. Ми не 
знаємо й не розуміємо, чому Він кличе одного тепер, а ін-
шого – згодом. До одних звернений Божий поклик під час 
земного життя, а інші чують його в потойбічному світі, а ще 
інші – колись, у Царстві Миру. Чому? Цьому не має пояс-
нень. Це суверенне рішення Бога, яке нам, людям, годі осяг-
нути своїм розумом. Ми мусимо прийняти рішення Бога і 
проявляти віру. Однак ми точно знаємо: Бог кличе кожну 
зокрема людину. У цьому проявляються Божі любов і спра-
ведливість. Бог в призначений час кличе кожну людину.

Д
алі Апостол Павло мовить: «…щоб вони (люди) 
шукали Бога». Покликана Богом людина має від-
гукнутися на Його поклик, проявляти віру в Бога, 

бути готовою прийти до Нього, а також мати бажання єдна-
тися з Ним і відрікатися від зла. Ось що має робити покли-
кана Богом людина. Це рішення кожної людини зокрема. 
Людина має добровільно вирішувати, чи відгукуватися їй 

   Його Євангеліє, Його вчення стосується тебе і підходить 
тобі незалежно від ситуації, у якій ти перебуваєш.
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ПОМІЧНИК

ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА

ФРАНК ДЗУР:

Помічник Окружного 
Апостола Дзур (Канада) 
згадав про ті моменти в 
житті з вірою, коли до тебе 
дійсно звернений Божий 
поклик: хрещення Водою, 
Запечатання, для деяких 

зведення в сан. Тоді в нас є можливість відповісти сво-
їм «так» чи «ні». «Сказати  Господу «так» – це завжди 
правильне рішення», – запевнив він. Навіть якщо в 
нас виникають сумніви в тому, чи ми відгукуємося на 
Божий поклик, то Бог бачить усе, для Всемогутнього 
немає нічого неможливого. Сьогодні кожен з нас має 
можливість активно працювати на благо Божої спра-
ви, вірно служити Господові, творити добро, прощати 
ближньому і простягати один одному руку примирен-
ня. «Ми не знаємо, що буде завтра, – застеріг Апостол. 
– Тому важливо вже сьогодні використовувати цю 
можливість».

на Божий поклик, чи – ні! Бог не змушує до цього жодну 
людину.

Можна було б, звісно, сказати: «Бог покликав мене,але 
мені ще надто рано. Я ще бажаю насолодитися земним 
життям. У потойбічному світі, коли не буде чим зайня-
тися, я відгукнуся на Божий поклик. А сьогодні мені ще 
надто рано». Це небезпечна гра! Адже Бог кличе нас, про-
являючи Свою милість. А милість не підлягає обчислен-
ню. Милість не треба сприймати як щось належне. Час 
Божої милості завершиться колись і її не буде. Ось чому 
в Біблії мовиться: «Коли ви почуєте сьогодні Його голос, 
не твердійте серцями вашими …» (Євреям 3, 7-8). Ми не 
знаємо, як довго Бог даруватиме Свою милість.

Отже, послання Ісуса Христа й послання Біблії гласять: 
Бог любить тебе. Він кличе тебе, коли бажає цього. Це Його 
рішення. Якщо Він тебе кличе, то ти маєш відгукнутися і 
проявляти віру, зректися зла та йти вслід за Христом. Але 
зроби це зараз, бо не знаєш, чи буде Його поклик актуаль-
ним через пару років чи через декілька століть. Відгукнись 
сьогодні на Його поклик! Це послання для кожного з нас, 
а також для душ з потойбічного світу. Бог кличе їх тепер, 
бо вони чують Його слово і бачать Його діяння. Бог закли-
кає їх: «Прийдіть негайно, я хочу, аби ви спаслися. Я хочу, 
аби  ви осягнути єднання зі Мною. Але прийдіть уже. Від-
гукніться на Мій заклик, прийдіть до Мене!»

О
стання думка Апостола Павла полягає в тому, що 
Бог недалеко від кожного з нас. Це чудові слова 
– як для нас, так і для душ з потойбічного світу. 

Бог недалеко від вас. Бог недалеко від людей. Бог послав 
Свого Сина. Сам Бог прийшов на Землю, Він став істинно 
Людиною, аби бути ближчим до людей і продемонстру-
вати Свою солідарність з ними. Він об’явив Себе людям: 
«Дивіться, Я не десь там далеко на небі. Я з вами тут, на 
землі, Я ділю з вами  вашу долю, ваші страждання і ваші 
випробування. Я ділю з вами вашу радість і горе. Ви 
смертні,а, отже, й Мені доведеться померти, аби показа-
ти, що Я недалеко від вас. Я з вами, Я на вашому боці. Я 
на боці людей, які страждають, Я на боці людей, які вми-
рають, Я на боці людей, які знаходяться у потойбічному 
світі». Ісус зійшов у потойбічний світ, де звіщав Євангеліє 
і мовив: «Я з вами навіть тут, у царстві мертвих». Ісус не-
далеко. Він ділить з нами турботи. Він любить нас, у якій 
ситуації ми би не знаходилися. Він на нашому боці. Він з 
нами, Він близько.

Бог близько. Він дарує спасіння. Бог кличе тебе і дарує 
спасіння. Це – питання віри, питання Його милості. Звід-
ки б ти родом не був, де і в яких життєвих обставинах ти 
не жив би, у якому  культурному середовищі ти не пере-
бував би, у якому оточенні ти не жив би, ти можеш осягну-
ти спасіння. Його Євангеліє, Його вчення стосується тебе 
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ПОМІЧНИК

ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА

ГЕЛЬҐЕ МУЧЛЕР:

Помічник Окружного Апос-
тола Мучлер (Північна і 
Східна Німеччина) у своїй 
співпроповіді наголосив на 
тому, як приємно знати,що 
Бог знаходиться недалеко 
від нас. Брати й сестри, які 

прийшли сьогодні на богослужіння, переживають різні 
життєві ситуації. У когось справи йдуть дуже добре, а в 
іншого існує безліч проблем. Коли знаходишся у важ-
кій ситуації, то вельми приємно чути:«Бог близький до 
тебе!»Людина створена Богом для єднання з Ним, тому 
шукати Бога і палко прагнути Його – це природний 
стан людського серця. Пошук Бога й прагнення поба-
чити Його найвиразніше передають слова: «Маран-ата, 
Небесний Отче, великий Бог, наш Наречений Ісус Хри-
стос, наш Господь, будь ласка, гряди, ми знаємо, що Ти 
прийдеш!»
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Це – наша праця заради спасіння померлих. А для жи-
вих ми маємо зробити ще більше. Нам треба словом і 
ділом звіщати Євангеліє. Ми маємо розповідати людям: 
«Бог недалеко від вас». Але не тільки на словах. Вони ма-
ють відчувати це. Наше найважливіше завдання – дати 
своєю поведінкою можливість своєму ближньому відчути 
Божі близькість і любов. Я не можу сказати, що Бог потре-
бує нас, бо Бог нікого не потребує. Але Бог бажає, аби ми 
допомагали Йому. Він посилає нас в оточення людей, де 
ми живемо, і мовить: «Нехай вони дізнаються, що Я неда-
леко від них. Дозвольте їм своєю поведінкою відчути Мою 
любов і Мою присутність»!

і підходить тобі незалежно від ситуації, у якій ти перебу-
ваєш. Ісус каже: «Роби те, що Я кажу тобі, і Я спасу тебе». 
Це питання не таланту, сили, культури, знання чи грошей. 
Це питання віри. Усі ми спроможні вірити в Нього. Він 
закликає нас:«Слідуйте за Мною. І ви впораєтеся з усім!»

Недалекою є можливість єднання з Богом. Отже, вона 
знаходиться не десь у далекому майбутньому. Мова йде 
не про те, що таке єднання відбудеться колись, наприкін-
ці часу. Ні! Якщо ми відгукуємося на Божий поклик, то 
вже сьогодні єднаємося з Ним. Таке єднання є, звісно, ще 
недосконалим, але воістину прекрасним. Ми єднаємося 
з Богом, коли йдемо вслід за ним, коли підтримуємо єд-
нання Божих дітей, коли єднаємося з Ісусом Христом під 
час Святого Причастя і відчуваємо в своєму серці: «Ісус 
близько, Він тут, Він поруч зі мною». Ми не раз пережива-
ли це на собі. Коли раптом відчуваємо: «Ісус поруч!»

Єднання з Богом є реальним, воно близьке. Усі, хто 
вірить у Бога, хто довіряє Йому, хто любить Його, уже сьо-
годні можуть переживати таке єднання. Воно відбудеться 
не тільки в далекому майбутньому.

На початку я казав, що Апостоли послані, аби звіщати 
істинного Бога, але це насправді стосується кожного з нас. 
Брати і сестри, ми, Божі діти, народжені згори, від Води 
й Духа. Ми покликані звіщати цього істинного Бога. Ми 
молимося за душі в потойбічному світі, це єдине, що ми 
можемо зробити для них. Ми, зокрема, молимося: «Будь 
ласка, поклич і їх! Небесний Отче,допоможи їм відгукну-
тися на Твій поклик, прийняти Твою милість та йти вслід 
за Тобою. Будь ласка, спаси їх!» Саме так ми готуємося до 
богослужіння для померлих.

ОСНОВНІ ДУМКИ:

Бог обрав людину для єднання з Ним. У визначений 
час Він кличе її до Себе. Людина, яка відгукується на 
Божий поклик, яка наближається до Бога й проявляє 
віру,отримає спасіння. Робімо все від себе залежне, аби 
як живі, так і померлі розпізнавали у нашій поведінці 
Божі діяння і Божу любов.
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Д
еякі люди вважають, що конфлікт – це відо-
браження поганих стосунків. Однак це не 
так, бо конфлікти є частиною нашого жит-
тя і наслідком невирішених розбіжностей. 

Вони викликані різними потребами й бажаннями, які 
не завжди очевидні, а тому призводять до непорозумінь. 
Такі конфлікти можна вирішити шляхом бесіди й зміни 
власної точки зору.

У Біблії, як і в повсякденному житті, ми знаходимо чи-
мало різних випадків конфліктів. Особливо влучним при-
кладом духовної опіки Ісуса та Його допомоги у вирішен-
ні внутрішнього конфлікту є історія про учнів, які йшли 
дорогою в Еммаус. Ісус першим вийшов їм назустріч, Він 
наблизився і супроводжував Своїх учнів. Він не докоряв їм 
за те, що вони не зрозуміли його пояснень, які Він давав 
раніше, а наблизився до них і не вимагав миттєвого вирі-
шення конфлікту. Він утрутився у їхню бесіду й Своїми 
питаннями спонукав їх висловити очікування, яке не ви-

повнилося: «А ми сподівались, що це Він Той, Хто має виз-
волити Ізраїля». Отже, очікування, які вони покладали на 
Ісуса, не тільки не виповнилися, а й зійшли нанівець. Ісус 
підхопив їхні розмірковування і вказав на обітниці, які зга-
дані у Святому Писанні. Він відкрив їм іншу перспективу: 
через призму Святого Писання поглянути на те, що було 
передбачено для Нього Божим планом спасіння. Розмова 
Ісуса з учнями була, ймовірно, вельми вражаючою, бо ми 
читаємо, що вона до глибини серця зворушила учнів.   

Хіба під час духовної опіки ми не зворушені до глиби-
ни душі, коли духовний наставник супроводжує нас на 
нашому життєвому шляху? Коли він уважно слухає нас і 
цікавиться нашими справами, цікавиться тим, що нас не-
покоїть чи що викликає внутрішній конфлікт? Коли він, не 
поділяючи нашої думки, не нав’язує своєї. У ньому я іноді 
розпізнаю Ісуса, Який зустрівся зі Своїми учнями.

Не кожне вирішення внутрішнього конфлікту, як це 
відбулося у наведеному випадку,  призводить до зміни по-
глядів чи до покаяння. Але воно вчить нас краще розуміти 
людей зі свого оточення й терпеливо ставитися до проти-
лежної точки зору.

Ральф Вікарісмен

Конфлікт і духовна опіка
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АПОСТОЛ 

РАЛЬФ ВІКАРІСМЕН 

Апостол Вікарісмен з братами й сестрами 
під час Міжнародного дня Церкви

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 10.04.1971
ПРОФЕСІЯ: дипломований інженер
АПОСТОЛ з 14.11.2021 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Північна і Східна Німеччина

СЛОВО Й ВІРА | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ
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ЖИТИ ВІРОЮ │МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

Щ
о таке любов?! Любов – це 
поняття, що мовить про все 
і ні про ніщо. Воно приємне 
для слуху й випромінює 

неабияку захищеність, прихильність і святу 
благодать. Варто тільки вимовити слово 
«любов», як воно вмить підкоряє серця. Та, 
очевидно, усе ж немає більш багатозначного 
й неправильно трактованого слова, як 
«любов». Якось законник запитав у Господа 
Ісуса: «А хто мій ближній?» І, очевидно, не 
одна людина запитувала в Господа: «Гаразд, 
а що таке любов?»

Чи намагалися ви коли-небудь дати визна-
чення поняттю «любов»? Це дуже непросте 
завдання. Бо яке відношення має односто-
роннє захоплення підлітка своїм куми-
ром-співаком до вірної прив’язаності собаки 
зі своєю господинею чи господарем? Або що 
є спільного між палкою закоханістю мо-
лодих людей і щирою взаємністю літнього 
подружжя, яке спільно прожило все життя, 
покладаючись один на одного і ставлячись 
один до одного з великою повагою? 

То що таке любов?
Апостол Павло називає любов найбіль-

шою з християнських чеснот: «Тепер же зо-
стаються: віра, надія, любов – цих троє; але 
найбільша з них – любов». У 1-му Посланні 
до Корінтян Апостол Павло у гімні любові 
звеличує цю величну християнську чесноту. 
Він підкреслює, що любов – це не смолоскип, 
що спалахнувши, одразу згасає, перетворюю-
чись на попіл. «Любов ніколи не переминає», 
– наголошує Апостол Павло. Найкращі люд-
ські задатки й здібності не здатні замінити 
любов. Любов не терпить хизування і мар-
нославства, зловтіхи і лютого гніву. Любов не 

уразлива, вона терпелива, правдива й прагне 
справедливості.

Ісус указував на нездоланну проблему, з 
якою стикається ніжний паросток любові: 
«…Через те, що розбуяє беззаконня, любов 
багатьох охолоне». Ця думка є досі вельми 
актуальною: якщо люди нехтуватимуть осно-
вами співжиття у суспільстві, то в любові не 
виявиться жодних шансів для існування. Ісус 
мав на увазі, зокрема, Божі заповіді. На той 
час вони були основою спільного людського 
життя. Сьогодні вони підкріплені іншими 
загальними правами людини, як-от: консти-
туційним правом і переліком інших осно-
воположних законів співжиття. Якщо хтось 
своєю поведінкою підриває ці основи спіль-
ного життя, то найслухняніший громадянин 
може собі сказати: «Чому я, власне, маю бути 
завжди дурнем? Я краще подумаю про себе й 
отримуватиму задоволення, нехтуючи інте-
ресами інших; користуватимуся своїми пра-
вами, брехатиму й обманюватиму, як й інші!» 
Така поведінка негайно розчавлює любов. 
Уже сьогодні.

Ймовірно, найвідомішим висловлюван-
ням Ісуса про любов є Його подвійна за-
повідь любові: любити Бога понад усе й свого 
ближнього, як самого себе. У Нагірній про-
повіді Він поглибив цю думку, наголосивши: 
«Любіть ворогів ваших». Ці дві всеосяжні 
заповіді викликають питання, у чому саме 
полягає істинна суть любові. Виконуючи «зо-
лоте правило», як пояснював Ісус, ми прояв-
ляємо любов до ближнього, тобто до людей 
зі свого оточення: «І як бажаєте, щоб вам чи-
нили люди, чиніть їм і ви так само» (Лк 6, 31). 
Це правило є практичним посібником Хри-
стової любові. 

МІРКУВАТИ –

СЛІДУВАТИ

Любов
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П
андемія коронавірусу, без сумніву, спонукає 
бути винахідливими. Після того, як у 2020 
році відновилася можливість проведення бо-
гослужінь в умовах пандемії, виявилося, що 

при дотриманні санепідемічних норм у нашій маленькій 
церкві можна було розмістити щонайбільше 18 осіб. Надто 
мало для бажаючих прийти на богослужіння.

Нам дозволили проводити богослужіння в неділю у 
другій половині дня у громаді, розташованій за 20 кіло-
метрів від нас. Це був добрий жест, який, однак, вимагав, 
аби сестри й брати за дві години до початку богослужіння 
продезінфікували всю церкву: кожну лавку, кожну ручку 
дверей, кожну клавішу на органі. Окрім цього, як до бого-
служіння, так і під час його проведення треба було ретель-
но провітрювати церкву, для чогобув встановлений тим-
часовий регламент. Зрештою, з'ясувалося, що священник 
служив би громаді в складі 10 осіб, тобто братам і сестрам, 
які прийшли дезінфікувати церкву, і двом чи трьом іншим 
братам і сестрам. Для багатьох братів і сестер шлях у цю 
церкву був надто далеким, погода погана, а діти дуже не-
спокійні. Отже, проведення богослужіння було ризикова-
ним... І ми дійшли думки, що така ситуація викликала б 
розчарування у помічників, які легко розмістилися б і в 
нашій малій церкві. І до нас прийшло б набагато більше 
братів і сестер. Що ж робити?

Територія, на якій розташована наша церква, є великою. 
Завдяки газонним плитам, які служать для паркування 
братів і сестер з обмеженими фізичними можливостями, 
на території церкви є місце для проведення різноманітних 
заходів громади: там люблять гратися учні недільної та 
початкової не дільної шкіл, а також проводяться свята гро-
мади. Чому б там не провести богослужіння? Було розро-
блено концепцію й змонтовано акустичну систему. Дістали 
електронне піаніно. Чи приймуть віруючі цю пропозицію? 

А якщо їм доведеться принести собі стілець і, залежно від-
погодних умов, забезпечити себе пледом чи капелюхом від-
сонця? Вирішили спробувати. І що ж: усі були в захваті й ми 
до вересня щонеділі проводили богослужіння просто неба.

Наближалася холодна пора року. Пропозиція від сусід-
ньої громади була все ще в силі, але вона, як і раніше, 
була для нас неприйнятною. Урешті-решт, з'явилася мож-
ливість орендувати приміщення одного місцевого клу-
бу, який міг би вмістити всіх братів і сестер і мав сцену. 
Тут також спочатку доводилося розставляти й забирати 
стільці.Але після того, як уряд заборонив будь-які захо-
ди, окрім богослужінь, то ця проблема відпала. Після по-
вторної вимушеної перерви, пов'язаної з коронавірусом, у 
травні 2021 року ми знову повернулися до клубу.

І ось настало друге літо, яке також пройшло під знаком 
коронавірусу. Хто б міг подумати? Аби надати можливість 
нашим братам і сестрам побувати разом на богослужінні, 
ми запланували проведення богослужінь просто неба. На 
місці зробили заміри, купили сонцезахисні тенти, забето-
нували труби, замовили виготовлення опор для наметів. 
9 червня 2021 року все було готове: натягнули сонцезахис-
ні тенти й були готові провести богослужіння у затінку.

Звичайно, треба було докласти неабияких зусиль, аби 
підготувати таке богослужіння, а потім знову все демонту-
вати. Але думка про те,що можна проводити богослужін-
ня разом з усією громадою, спілкуватися один з одним і 
навіть співати, вельми мотивувала всіх. Місць вистачало 
навіть для гостей.

Наступного літа ми знову запропонуємо проведення бо-
гослужінь просто неба. І сподіваємося, що Бог буде мило-
стивий і подарує нам у ці дні суху погоду. Минулого літа 
ми спостерігали, як небо навколо нас потемніло й було 
чутно гуркіт грому, а над церковною територією милува-
лося блакитне небо.

Богослужіння просто неба
З початку пандемії коронавірусу наша,як й інші громади, шукала і знайшла рішеннядля життя 
в громаді й проведення богослужінь. Ми відчували Божу підтримку.
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Термін «апостол» у Новому Заповіті озна-

чає «посланець». Апостоли – це служителі, 

які наділені особливими ПОВНОВАЖЕН-

НЯМИ й послані виконувати певні ДОРУ-

ЧЕННЯ. Ісус Христос обрав із кола своїх 

учнів дванадцятьох людей, яких назвав Апо-

столами, і «Призначив Він дванадцятьох: 

Симона, якому дав ім'я Петро; Якова, сина 

Заведея, та Йоана, брата Якова, й дав їм ім'я 

Воанергес, у перекладі – Сини грому; Андрія, 

Филипа, Вартоломея, Матея, Тому, Якова, 

сина Алфея, Тадея, Симона Кананія, та Юду 

Іскаріота, що його і зрадив» (Мк 3, 16-19).

Незважаючи на недоліки Своїх Апо-

столів, Ісус поклав на них велику відпо-

відальність. Це особливо проявилося із 

СИМОНОМ. Хоча він проявив слабкість 

і зі страху навіть відрікся від Господа, Ісус 

дав йому ім’я «СКЕЛЯ» (= Петро), на якій 

заснував Свою Церкву. Перед знесенням у 

Небеса Ісус доручив Апостолам навчати й 

хрестити всі народи. Після П'ятидесятниці 

Апостоли, сповнені Святим Духом, почали 

ПРОПОВІДУВАТИ ЄВАНГЕЛІЄ: спочат-

ку в Єрусалимі, а згодом по всій Юдеї та 

Самарії. Апостол Петро здійснював три-

валі поїздки, під час яких його супрово-

джувала його дружина.Він був провідним 

оратором і проповідником. З чудес, які вер-

шив як він, так й інші Апостоли, видно, що 

Господь через діяння Святого Духа наділив 

їх неабиякою владою.

Окрім Апостолів, яких покликав Ісус, 

у Біблії названі імена й інших Апостолів: 

приміром, Матвія, який зайняв місце Юди 

Іскаріотського, а також Якова,брата Ісуса. 

У Біблії згадується також про декількох 

Апостолів, які, ймовірно,ніколи не зустрі-

чалися з Людиною Ісусом і не були свідка-

ми Його смерті, воскресіння та вознесіння. 

Визначним серед них є Апостол ПАВЛО 

(євр. = Савл) із Тарсу. Ревна прихильність 

до єврейської релігії спонукала його бути 

спочатку гонителем перших християн-

ських громад. Після чудотворної зустрічі з 

воскреслим Христом ВІН ІЗ ГОНИТЕЛЯ 

СТАВ АПОСТОЛОМ. Апостол Павло рев-

но звіщав багатьом народам про Христа, 

Який воскрес і вознісся на Небо. 
Павло здійснив три місіонерські подо-

рожі й одну поїздку до Риму. Він поширив 

звістку про спасіння майже всім відомим 

тоді країнам світу. Під час своїх подорожів 

Апостол Павло відвідав острів Кіпр, Малу 

Азію, і дійшов навіть до Європи. Його 

місіонерські подорожі були дуже небез-

печними. Павла били й катували. Під час 

своєї другої подорожі, яка тривала близько 

трьох років, Апостол Павло подолав близь-

ко 5000 кілометрів, з них 2200 на кораблі й 

2800 пішки. Апостола Павла обезглавили 

близько 64 року від Р.Х.

Похідне від грецького слова «apóstolos» слово «апостол» зустрічається 

у Новому Заповіті понад 80 разів. Перших Апостолів обрав Ісус і наділив 

їх дорученням. Але ким були перші дванадцять Апостолів і яку працю 

вони виконували?

Перші Апостоли

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

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»

ІЗ БІБЛІЇ
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Коли Міхаель включив телевізор, аби подивитися новини, то Юлія 
відриває свій погляд від смартфону. Вона хотіла швидко надіслати 
електронний лист і застрягла в Інтернеті у пошуках кулінарного 
рецепту. Та раптом вона згадала, що сьогодні ще не бачила трьох 
своїх дітей. Лукас грає, очевидно, у комп’ютерну гру, з допомогою 
якої спорудив ще одне царство. Лєні, можливо, переглядає, чи от-
римала достатню кількість лайків на викладені нею селфі, а Ліза, 
ймовірно, уже переглянула всі фільми свого улюбленого серіалу. Чи 
зможуть вони сьогодні ввечері побути разом, погратися?

Прокляття чи благословення?Прокляття чи благословення?

       НЕ ПОТРАПИТИ В ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
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ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | ДІТИ І ЦЕРКВА

У нашому розпорядженні знаходиться великий 
асортимент цифрових медіа, що мають неаби-
який вплив як на повсякденне життя, так і на 
організацію нашого дозвілля. Засоби масової 

інформації пропонують вельми цікаві розваги, що при-
носять задоволення. З їхньою допомогою ми можемо від-
найти практично будь-яку інформацію, яка цікавить нас. 
З допомогою цифрових медіа ми можемо втекти від ре-
альності й насолоджуватися віртуальним світом. Контент 
(зміст)засобів масової інформації пропонує матеріал для 
бесід, який можна використовувати під час спілкування 
у соціальних мережах. Інтернет є перевагою для налагод-
ження і підтримання контактів не тільки в час обмежень, 
а й під час спілкування на відстані. Ми вдячні, що маємо 
змогу через Інтернет побувати на богослужінні, якщо не-
має можливості приходити в церкву.

З іншого боку, цифрові медіа можуть негативно позна-
читися на нашому житті й на житті наших дітей. Адже 
жодне цифрове спілкування не здатне замінити жваве, ре-
альне спілкування. Людині, яка телевізором, аудіокнигою 
чи комп'ютером повністю відмежовує себе від реального 
життя, важко впоратися з його викликами. Інтенсивне 
споживання медіа-контенту впливає на мислення, почут-
тя і поведінку людини, а також викликає залежність.

Нерідко важко визначити, чи використання засобів ма-
сової інформації є прокляттям чи благословенням. Коли в 
сім'ї виникають труднощі із спілкуванням, то спільний пе-
регляд телепередач може бути корисним, бо надає імпульс 

для розмов і посилює почуття єдності. З іншого боку, по-
верхнева розмова може тільки заповнити незручну тишу 
і бути перешкодою для істинного спілкування. Цифрові 
медіа допомагають також уникнути можливих життєвих 
конфронтацій. Однак вони не вирішують проблему, а ,на-
впаки, посилюють її. Проте, якщо остаточноно не загуби-
тися в утечі від реальності, то вона може бути потрібною 
паузою, аби згодом знову спокійно повернутися до вирі-
шення конфлікту.

Збір контенту

Для розвитку дітей потрібний передовсім осмислений 
підхід до медіа-контенту й застосування його у реальному 
житті. Телебачення захоплює дітей і знайомить їх з жит-
тям дорослих людей. Проте діти не спроможні адекватно 
реагувати на контент засобів масової інформації. Вони мо-
жуть сприймати лише те, що відповідає їхньому розвитку. 
У кращому випадку діти можуть орієнтуватися на пози-
тивну поведінку людей на екрані й відповідно вирішувати 
свої проблеми у реальному житті. З іншого боку, засоби 
масової інформації можуть негативно впливати на емоцій-
ний та когнітивний розвиток дітей, а також на їхнє життя 
в соціумі. Діти задовольняють свої потреби з допомогою 
чуттєвих збуджень, а також з допомогою почуття безпеч-
ності й орієнтації, причетності, любові й поваги. Якщо 
діти в своєму реальному житті не підтримують друж-
ніх стосунків, а дорослі не є для них добрим прикладом
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втілювати їх у життя. Утім, ці передачі не мають но-
сити завжди навчальний характер, а радше спонукати 
дітей бути успішними в житті. Як реальні люди, так і 
вигадані персонажі можуть бути для них зразком для 
наслідування. Якщо дитина розуміє поведінку людей 
на екрані й приймає її, то так само намагається посту-
пати у реальному житті. Іноді діти настільки виразно 
ідентифікують себе з певними персонажами цифрових 
медіа, що навіть переймають у них їхню ідентичність, 
аби почувати себе такими ж сильними. У такому ви-
падку батькам треба неодмінно вести з дітьми бесіду 
про те, яке значення має той чи інший персонаж у їх-
ньому житті. Коли батьки довідуються про те, що саме 
дитина приписує у своїй фантазії певному персонажу, 
то починають краще розуміти, на що їхня дитина не 
наважується чи чого палко прагне в своєму житті. Так 
батьки можуть відчути, що саме непокоїть їхню дитину 
й змінити ситуацію на краще, навчаючи їх відповідно 
поводити себе. Окрім цього,так батьки розпізнають у 
своїй дитині сильні сторони й задатки та підтримують 
їх, чим сприяють підвищенню їхньої самооцінки.

Важливість середовища

Робота з цифровими медіа може викликати у дитини 
розмаїті почуття і спонукати як до позитивної, так і до 
негативної поведінки. Інформація, яку дитина черпає 
із засобів масової інформації, залежить від її індиві-
дуальної схильності, досвіду, кількості й характеру 
медіа-пропозицій, а також від того, що вона відчуває 
й переживає у світі своєї сім’ї, у колі друзів, у школі та 
під час спілкування. Дитина, яка живе в середовищі, 
що позитивно впливає на її розвиток,ймовірно, краще 
порається з інформацією засобів масової інформації. 
У цьому їй допомагають розмови й зустрічі реально-
го життя. Тому завдання батьків полягає у тому, аби 
прищеплювати своїм дітям упевненість, що вони пере-
бувають у безпеці як вдома, так у школі чи в суспіль-
стві, що їх люблять, чують і цінують, а також, що до 
їхні потреб ставляться серйозно. Окрім цього, діти 
мають самостійно накопичувати власний позитивний 
досвід своїх навичок і розвитку, а також спілкування 
з іншими людьми. Загалом спілкування у реальному 
світі є для дітей значно важливішим, ніж спілкування 
у медіа-просторі. Якщо його немає, то батьки мають 
з'ясувати причини і працювати над тим, аби діти мали 
змогу задовольняти свої потреби незалежно від вико-
ристання засобів масової інформації.

для наслідування, то споживання медіа-контенту до-
помагає їм компенсувати цю прогалину. При цьо-
му може виникнути значна прив’язаність до певних 
програм і навіть залежність від них. Тоді персонажі з 
телебачення,Інтернету чи комп'ютерних ігор можуть 
замінювати реальних життєвих партнерів і з допомо-
гою натиску кнопки завжди бути присутніми в їхньо-
му житті. Діти, замість того, аби брати активну участь 
у громадському житті, часто живуть у світі вигаданих 
персонажів, які визначають їхнє життя. Коли дитина 
не має змоги орієнтуватися на добрий приклад дорос-
лих людей зі свого оточення, то самотужки створює 
собі картину світу в тому вигляді, як він представле-
ний у засобах масової інформації.

Батьки – приклад для наслідування

Діти орієнтуються на своїх батьків і беруть з них 
приклад у плані використання засобів масової інфор-
мації, зокрема, знімають з їхньою допомогою напругу, 
розслабляються і черпають позитивні емоції. Діти не 
будуть активно проводити своє дозвілля, якщо їхні 
батьки не надаватимуть їм достойний приклад. Батьки 
викликають у дітей довіру до себе лише тоді, коли їхні 
слова співпадають з учинками. Безконтрольне вико-
ристання батьками засобів масової інформації викли-
кає в дітей неабияке сум’яття і спонукає їх поступати 
так, як батьки. При цьому важливо враховувати три-
валість, спосіб і необхідність використання засобів 
масової інформації. Деякі медіа-пропозиції, як-от те-
лесеріали, музика чи комп'ютерні ігри допомагають 
дітям уникати конфліктних і стресових ситуацій або 
періоду самотності й нудьги. Якщо подібна щоденна 
втеча від реальності стає для дітей само собою зро-
зумілою річчю, то в них розвивається залежність.

Навчання з допомогою телевізора

З допомогою деяких телепередач діти можуть здобу-
вати корисні знання, пов'язуючи їх з уже наявними. При 
цьому кожна дитина навчається індивідуально в залеж-
ності від своїх базових знань й умов оточення, в яких 
вона проживає. Діти навчаються з телевізором особ-
ливо добре тоді, коли в телевізійних передачах пору-
шуються їхні особисті інтереси, питання чи проблеми 
і вони вміло доносять ці знання, пов’язуючи з уже здоб-
утими, а також коли батьки чи опікуни разом з дітьми 
дивляться їх, потім обговорюють з ними й намагаються 
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Християнин радіє майбутньому в Бога із Богом. У цьому 
смисл його життя. Але християнин живе тут і зараз у світі 
з усіма економічними, соціальними й політичними реаліями, 
з екологічними проблемами, бідністю і хворобами. Це ство-
рює поле напруги, яке викликає чимало запитань і відповідей 
на них. А яку відповідь маєте ви?

Християнин і світХристиянин і світ

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ
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«І
ди за Мною», – мовив Ісус не раз людям. На 
той час це означало залишити все і йти вслід 
за Господом по Іудеї, Галілеї і Самарії. Коли 
Ісуса не стало на землі, то змінилася й форма 

слідування за Ним. Тепер «слідування за Христом» означа-
ло: жити вірою в Господа й орієнтуватися на приклад Ісуса 
Христа. Земні діяння Ісуса були досконалими й різноманіт-
ними. Тому люди намагалися по-різному наслідувати Ісуса, 
у залежності від того, яким Його словам вони надавали біль-
шого значення. Якщо розглядати слова Ісуса відокремлено, 
то вони різняться від: «Царство моє не від світу цього» аж 
до «Жінко, ти звільнена від твоєї недуги» (Від Луки 13, 12) 
чи заклику проявляти любов до ближнього: «…усе, що ви 
зробили одному з моїх братів найменших – ви мені зроби-
ли» (Матвій 25, 40) аж до висловлювання: «…придбайте собі 
друзів мамоною неправою»(Від Луки 16, 9). Цей діапазон ве-
ликий та охоплює простір від повного зречення від світу 
аж до всеосяжних орієнтирів життя.

За останні 2000 років чимало християн свідомо то-
рували нелегкий шлях слідування за Ісусом. Воно було 
таким же багатогранним, як й усе життя Христа. Якщо 
одні вважали, що слідування за Христом проявлялося 
в щоденних розмірковуваннях, у вираженні похвали на 
Його честь та збереженні Його обітниць, тримаючись на 
великій відстані від світу та його гріхів, то інші свідомо 
йшли в гущу світових подій з його найгіршими проявами, 
аби, йдучи вслід за Христом, творити добро ближньому. 
А ще інші торували шлях слідування за Ісусом, дослід-
жуючи, в якому історичному, релігійному й політичному 
середовищі Він жив, які слова в Євангеліях з найбільшою 
ймовірністю були сказані саме Господом, а які походили 
з інших джерел, і що саме Його слова означають для на-
шого життя.

Деякі люди вирушали в дорогу, аби звертати у христи-
янство, кого тільки знаходили: одних шляхом переко-
нання, а інших – з допомогою меча й списа. Переважна 
більшість людей жила в цьому світі, проявляючи певну 
віру, молячись та приносячи жертви, а також дотриму-
ючись значною мірою заповідей і відзначаючи неділю й 
інші християнські свята.

Що конкретно означає слідувати за Христом – це досі 
спірне питання. Чи означає це жити так, як Ісус, пере-
важно без засобів і на милостиню? Тобто, мандрувати, 
поневірятися та звіщати Євангеліє? Деякі люди вважали, 
що слідування за Христом має проявлятися в мучениць-
кій смерті. Вони публічно прив'язували чи прибивали 
себе до хреста, поки не втрачали свідомість. Такою му-
ченицькою смертю вони наслідували Христа. У минулі 
століття іноді обирали екстремальну форму слідування 
за Ісусом, коли замуровували себе в кімнаті, залишаючи 

лише невеликий отвіру стіні, аби через нього отримувати 
їжу й воду. Таким невибагливим, простим і відокремле-
ним способом життя люди також проявляли слідування 
за Ісусом, віддаючи славу Богові й молячись тільки Йому.

Інші люди наслідували приклад Ісуса, Який служив 
людям, проявляв турботу й зціляв їх. Багато християн, 
серед них безліч відомих жінок, вирушали в Ім'я Ісуса в 
нетрі світу, допомагали хворим, навчали і давали освіту 
вбогим людям, учили людей власними руками забезпечу-
вати своє існування. Вони також беззавітно присвячува-
ли і присвячують себе людям, які  в багатих країнах зна-
ходяться на узбіччі суспільства: бездомним, чужинцям, 
жебракам, повіям і людям, які мають залежності.

Нам важко судити, чи були викликані ці діла бажан-
ням слідувати за Господом. У будь-якому випадку, думка 
про слідування за Ісусом відіграє в останні десятиліття 
дедалі меншу роль у християнській теології та проповід-
ницькій практиці. Унаслідок Реформації було зроблено 
акцент на тому, що тільки завдяки Божій милості можна 
отримати спасіння, що значною мірою змінило мислення 
людей. З минулого століття все гучніше лунає голос про 
слідування за Ісусом в Його розумінні й дусі: відомий 
євангельський теолог Дітріх Бонгеффер указував на те, 
що багато християн покладаються на «дешеву милість».
Він, зокрема, наголошував на тому, що багато хто вико-
ристовує Божу милість, не здійснюючи істинного пока-
яння і нічого не змінюючи в своєму житті. Вони злов-
живають Божою милістю, не бажаючи вносити суттєві 
зміни в своє життя. Бонгеффер також наголошував, що 
слідування за Ісусом передбачає відмежування від гріха і 
життя відповідно до Божої волі.

У поясненнях до третього положення Символу віри 
Катехізису Новоапостольської церкви (КНЦ) є речення, 
яке спонукає нас до роздумів: «Вона (Церква) є зібранням 
хрещених людей, які слідують за Христом і сповідують 
Ісуса Христа своїм Господом» (стор. 57). Що конкретно 
мається на увазі під «слідуванням за Христом», тут не 
пояснюється. На сторінці 199 до віруючого ставляться 
ще більші вимоги відносно слідування за Христом і на-
водиться приклад багатого юнака. «…що людина може 
осягнути вічне життя тільки тоді,  коли, окрім виконання 
заповідей, слідуватиме за Христом». Таким чином, сліду-
вання за Христом – це щось більше, ніж просто дотри-
мання Десяти заповідей. Однаку чому саме полягає це 
«більше»?

На сторінці 228 відображено тісний зв’язок між сліду-
ванням за Ісусом та дотриманням заповідей: «Але чим по-
слідовніше людина слідує за Христом, тим правдивішими 
будуть її слова йділа». Тобто, людина, яка слідує за Хри-
стом, має дотримуватися заповідей, чинити й говорити
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розділ у виданні 2017 року в перекладі 
М. Лютера.

«А як вони подорожували, сказав 
хтось до нього: «Я піду за тобою, куди 
б ти не пішов». Ісус озвався до нього: 
«Лисиці мають нори й птиці небесні 
гнізда, Син же Чоловічий не має де го-
лови приклонити». До другого сказав: 
«Іди за мною». Та той відповів: «Госпо-
ди, дозволь мені перше піти та поховати 
мого батька». «Залиши мертвим ховати 
своїх мертвих», – сказав Ісус до нього. 
– Ти ж іди, проповідуй Царство Боже». 
Інший сказав: «Я піду за Тобою, Госпо-
ди, але перше дозволь мені з домашні-
ми моїми попрощатися». Ісус сказав до 
нього: “Ніхто, що поклав руку на плуг 
і озирається назад, не здатний до Цар-
ства Божого».

Слідування за Христом – як тут мо-
виться – це неаби який виклик для лю-
дини, яка прагне так поступати. Бо хто 
бажає так жити? Без батьківщини, без 
вияву останніх почестей для померло-
го, без дружби й спілкування у соціаль-
них мережах? Додамо ще зустріч Ісуса 
з багатим юнаком, якому Він порадив 
роздати увесь свій маєток і йти вслід за 
Ним – це справжній виклик.

Ісус не ловець душ, Який згадує про 
приховані сторони договору лише тоді, 

коли він остаточно скріплений печаткою. Він указує на 
серйозність ситуації і просить: постав своє слідування 
понад економічні й суспільні інтереси. Стався з повагою 
до Бога! Звільнися від непомірних турбот про земне й 
матеріальне життя, тоді Мій Отець подбає про тебе, як 
дбає про небесне птаство.

Три бесіди Ісуса, які містяться в Євангелія від Луки 9, 
будуть для нас більш зрозумілими, якщо ми довідаємо-
ся про їхню передісторію: Ісус проходив одним селом в 
Самарії, де хотів заночувати зі Своїми учнями. Але його 
мешканці не дозволили їм, юдеям, це зробити. Це був не-
чуваний учинок для тодішньої культури. Отже, Ісус знав, 
що спершу на Його послідовників чекає не небесний світ, 
а поневіряння, стражданняі провокації. Земля не є для 
них батьківщиною. Для людей, які слідують за Ісусом, –
батьківщиною є Боже Царство. Їм некомфортно у цьому 
світі, де є чужинцями.

Друга бесіда справляє на нас шокуюче враження. 
Одна людина виявила бажання слідувати за Господом, 

по совісті та в дусі Ісуса Христа. КНЦ посилається також 
на книгу Об'явлення 14, 1–5, де Апостол Іван пише про 
те, що первістки слідують за Агнцем, куди б Він не пішов. 
Звідси стає очевидним, що слідування означає відмову 
від життя за власною волею, за власними інтересами і 
звернення до життя за прикладом Ісуса Христа, до Його 
вказівок щодо виконання Божих заповідей.

У 1-му Посланні до Корінтян Апостол Павло дає таку 
оцінку своєму життю: «Благодаттю Божою я є те, що є, а 
благодать Його в мені не була марна» (1-е Корінтян 15, 10). 
Завдяки Божіймилості відбулися значні зміни в жит-
ті Апостола Павла. Адже він відповів на Божу милість 
своїм зверненням до Господа й служінням Євангелії. 
Гонитель Христа перетворився у Його послідовникав 
кращому значенні цього слова. У розумінні Бонгеффера 
Божа милість обійшлася йому воістину «дорогою ціною».

В одному місці уБіблії Сам Господь по-особливому вис-
ловлюється про слідування: Євангеліє від Луки 9, 57–62. 
«Про серйозність слідування» так озаглавлений цей 
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«Вівці Мої голосу Мого слухаються», - 
мовив Ісус Христос
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праця, яка потребує повного зосередження. Землеробу 
треба було враховувати одночасно чотири речі: плуг мав 
входити в землю вертикально, наскільки це можливо, 
з рівномірним заглибленням. При цьому орачеві треба 
було оминати коріння й каміння, аби не пошкодити до-
рогого плуга. Окрім цього, йому доводилося поганяти 
тварин, в основному волів, і, нарешті, він повинен був 
дивитися вперед, аби борозна була рівною.

Якщо орач відволікався й обертався назад, то бо-
розна була нерівною. Слідування за Ісусом потребує 
також повного зосередження. Саме таким є висновок 
цієї бесіди.

Ісус дуже серйозно ставився до слідування. Воно не-
вичерпується вірою в існування Бога й використанням 
Його милості, знаходячись у зручному кріслі. Істинне 
слідування вимагає неабиякої готовності словом і ділом, 
а також усією своєю сутністю віддавати перевагу звіщен-
ню Євангелія Ісуса Христа і проявляти любов до Бога й 
до ближнього.

Цей уривок із Біблії закликає усіх християн перевірити, 
що є для мене найважливішим у житті? Христосчи світ  – 
що переважає у моєму житті? Чи готовий я іти вслід за 
Христом? Отже, дамо Господові й собі чесну відповіді й 
ставимося з шаною до Бога, Який дарує вічне спасіння і 
милість. Віддаваймо Йому честь своєю самовідданою пра-
цею і дієвою любов’ю.

 

але спершу хотіла поховати свого батька. Це був один з 
важливих обов'язків сина на той час. Звучить якось ма-
лоймовірно, щоб скорботний син, батько якого вмирає 
чи щойно помер, просто сидів на вулиці й розмовляв з 
мандрівним учителем. Теологи припускають ще таку 
думку: з одного боку, батько співрозмовника вже помер 
і лежав на лавці скельної гробниці. А через рік мав від-
бутися ще один ритуал, згідно з яким останки померлого 
поміщалися в невелику скриньку для поховання в ніші 
скельної гробниці. Це означало б, що людина, яку Го-
сподь покликав іти вслід за Ним, просила відстрочку від 
кількох місяців до року.

Другу бесіду можна тлумачити ще так: хоча батько був 
старий, та ще живий і здоровий. А син розраховував на 
спадщину. Якби батько, урешті-решт, помер, а син, отри-
мавши спадщину, привів би свої справи до ладу, то тоді 
пішов би услід за Ісусом. Якби син зник з дому раніше й 
пішов за Ісусом, то, очевидно, утратив би спадщину.

У будь-якому разі Божому Царству довелося б ще дов-
го чекати на цю людину. Ісус не погодився з його пропо-
зицією і мовив: кого Я закликаю іти вслід за Мною, той 
нехай негайно йде і ставить слідування понад економічні 
й суспільні інтереси.

Третя бесіда Ісуса також бентежить. Адже попрощати-
ся з друзями й родичами – це нормальна річ? Це правила 
доброї поведінки. Та Ісус навів образ оранки. Це важка 

Оранка вимагала колись значної концентрації. 
У період супутникової навігації вона є простішою.
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НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | ПОСЛАННЯ ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА

Дорогі окружні старійшини!
Дорогі окружні євангелісти!

Дорогі брати й сестри!

Війна увірвалася в Україну. Багато що не залежить від нас.

Але ми молимо Бога, у Якого всі можливості, аби дати нам сил і тер-
піння пройти ці лихоліття.

Ми не самотні. Бог з нами. Першоапостол й Окружний Апостол, чи-
мало Апостолів написали мені про молитовну підтримку братів і сес-
тер та народу України з побажанням мужності, надії та любові.

Ми, діти Божі, і Бог – наш Отець. Він захистить нас і приведе до Своєї 
небесної оселі.

Не втрачаємо надії і молимося до Господа.

Бажаю вам, братам і сестрам, сил, здоров'я і мужності.            Ваш Анатолій Будник

ДО ГРОМАД УКРАЇНИ

08.03.2022
  Мої дорогі брати і сестри,

з великою тривогою і занепокоєнням ми в Німеччині спостерігаємо 
жахливу ситуацію щодо російського військового вторгнення у вашу 
рідну країну.

Я завжди думками перебуваю разом з вами і щодня молюся про до-
помогу й захист для вас. Я знаю, що те саме робить велика кількість 
братів і сестер. Ми беремо участь у ваших стражданнях, які неабияк 
гнітять наше серце.  

Я підтримую контакт з вашим Апостолом й окружними санами, і 
бачу також велике занепокоєння вашого Апостола й окружних  санів. 
Але водночас я вдячний, що брати підтримують вас  у цій важкій ситу-
ації, моляться і допомагають вам.

Мої дорогі брати й сестри, я хотів би запевнити, що милостивий Бог 
не покине вас у цій вельми складній ситуації. Продовжуємо разом мо-
литися про його допомогу й захист. Господь Ісус обіцяв Своїм Апосто-
лам: «Отож Я з вами по всі дні аж до кінця віку» (Від Матвія 28, 20). 
Це Господнє слово стосується усіх, хто підтримує зв'язок з Апостолами 
Ісуса Христа. Нехай воно буде для вас джерелом утіхи й сили!

Як тільки обставини дозволять, то я бажаю приїхати до вас в Україну, аби бути поруч з вами. Наші серця перебу-
вають у єднанні.

З люб'язними вітаннями і щирими  молитвами.             Ваш Міхаель Еріх
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ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА

Відповідно до Євангелії від Івана, Ісус розпочав Свої діяння з весілля в Кані 
Галілейській. Після покликання учнів Він, Його Мати й учні були запрошені на 
правах гостей на це весілля. Про імена молодят не повідомляється, але весілля 
відбувалося, ймовірно, у місті Кана, що в Галілеї. Господарі, очевидно, не очіку-
вали такої великої кількості гостей, бо за короткий час у них скінчилося вино 
– ганьба на гостинному Сході! Ісус на прохання Своєї Матері перетворює воду 
в очищаючих глеках у вино, яке, за словами весільного розпорядника, що нічо-
го не підозрював, було значно смачнішим, ніж вино, яке подали раніше. Сце-
ну зустрічі Ісуса з весільним розпорядником можна побачити в яслах Йоганна 
Георга Шванталєра (1740–1810) у бенедиктинському абатстві Кремсмюнстера, 
Верхня Австрія. Ясла пов’язані не тільки з Різдвом Христовим, а й з подіями 
Його перших діянь, як-от хрещення Ісуса чи участь у весіллі в Кані Галілейсь-

кій, а також інколи – зі страстями Ісуса. У Євангелії від Івана декілька разів згадується про Кану Галілейську.
ПІД ЧАС ЗВЕРШЕННЯ ЯКОГО ЧУДА ХРИСТОМ ЗГАДУЄТЬСЯ У ЄВАНГЕЛІЇ ВІД ІВАНА 
ПРО КАНУ ГАЛИЛЕЙСЬКУ?  (Відповідь див. на стор. 2)

1. У якому Посланні Апостол Павло веде мову про вхоплення 
«… на хмарах у повітря назустріч Господеві»? 
A) Филип'янам 2, 6
Б) Римлянам 13, 13
В) 1-е Солунян 4, 17
Г) Галатам 4, 4

2. Як звали реформатора Швабського Холла та герцогства
Вюртембергського?
A) Мартін Лютер
Б) Йоганн Бренц
В) Жан Кальвін
Г) Філіп Меланхтон

3. З якого міста походив Апостол Петро?
A) з Капернауму
Б) з Назарету
В) з Єрусалиму
Г) з Тарсу

4. Де знаходиться колодязь Якова, 
згаданий у Євангелії від Івана, главі 4?
A) в Єгипті
Б) у Галілеї
В) у Самарії
Г) у Юдеї

5. Коли вийшов у світ «Підручник новоапостольської віри»?
A) 1914 р.
Б) 1932 р.
В) 1916 р.
Г) 1907 р.

6. Чому було вбито Навота?
А) він не хотів продавати свій виноградник цареві Ахаву
Б) він хотів прогнати з трону царицю Єзавель
В) він захотів стати священником Ваала
Г) він хотів убити Іллю

7. Хто є автором тексту пісні «Як не співати Отцеві
осанну?» (№ 173 із російськомовного пісенника)?
A) Мартін Лютер
Б) Пауль Герхардт
В) Гуґо Дістлер
Г) Ніколаус Деціус

8. Служіння якого пророка почалося в 20 років з видіння
Бога на величному престолі?
A) Даниїл
Б) Єремія
В) Єзекіїль
Г) Ісая

9. Коли відзначають Вербну неділю?
А) наступної неділі після Великодня
Б) за тиждень до Великодня
В) у неділю перед першою неділею Адвента
Г) у першу неділю після П'ятидесятниці

10. Де Мартін Лютер служив професором
аж до смерті?
A) у Лейпцигу
Б) в Аугсбурзі
В) у Віттенберзі
Г) у Кобурзі
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