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П еред тим, як в’їжджати в Єрусалим, Ісус воскресив мертвого Лазаря, чим викликав неабиякі 
очікування у людей. Та коли Він не оправдав їхню надію, то вони одразу ж зреклися Його. Од-
нак – не учні. Вони залишилися з Ним – хоча мали чимало причин сумніватися в Ньому. Ісус 
представив Своїм учням пречудову «програму», та вони все ж не приймали Його стратегію. 

Йому, Божому Синові, доведеться страждати й померти? Однак спочатку доведеться ховатися? Згодом 
Він вирушив у Єрусалим! Чому? Адже там Його уб’ють! Після нетривалого злету на Вербну неділю з'я-
сувалося, що в Єрусалимі було дійсно небезпечно для Його учнів. Цього їм було достатньо, аби сказати: 
«Без мене!» Чому ж вони залишилися з Ісусом? Бо відгукнулися на імпульси Святого Духа, Який об’явив 
їм: «Це Христос, Син Бога живого» і Який радив: «Залишайтеся з Ним! Слухайтеся Його!»  

Сьогодні ми навіть дещо випереджуємо тогочасних учнів. Бо прийняли дар Святого Духа. Він не тільки 
посилає імпульси, а й живе у нас! І навіть якщо багато хто, розчарувавшись, залишає Господа, то ми – хоча 
не завжди розуміємо Його плану – усе ж знаємо: Він – Божий Син, Який заради нас утілився в Людину, 
страждав і помер, воскрес, вознісся на Небо й знову повернеться, аби остаточно відкупити нас. Саме це 
об’являє нам Святий Дух. Тому залишаймося з Господом! 

Імпульс із богослужіння Першоапостола

Залишатися з Господом
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16 грудня 1996 року президент Нельсон Мандела підписав нову 
Конституцію для Південно-Африканської Республіки. У ній за-
кріплені одинадцять офіційних мов країни: сепеді, сесото, тсва-
на, сваті, венда, ксітсонґа, африкаанс, англійська,ндебелі, коса 

й зулу. Мова банту зулу, яка поширена переважно на сході країни, є рідною 
мовою майже для чверті південноафриканців. Місто Йоганнесбург, заснова-
не у 1886 році як невелике поселення золотошукачів, мовою зулу називається 
«eGoli» («місце золота»). Однак у цьому регіоні знаходиться не тільки одне з 
найбільших світових родовищ золота. У печерах Стеркфонтейна, приблизно 
за 50 кілометрів на північ від цього міста, у 1890-х роках були виявлені пер-
ші викопні останки доісторичних людей. З тих пір тут були знайдені останки 
понад 500таких людей – це приблизно третина всіх знахідок світу. Остання 
сенсаційна знахідка відбулася у 1997 році, коли дослідники виявили повністю 
збережений скелет австралопітека африканського, якому дали ім'я «Маленька 
стопа» («LittleFoot»). З 1999 року печери разом з іншими місцями регіону, де 
були виявлені подібні знахідки, внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО 
під назвою «Колиска людства».

4 НС, 5/2022

«Місце золота» і «Колиска людства»
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БОГОСЛУЖІННЯ  В ЙОГАННЕСБУРГУ / 
ПІВДЕННА АФРИКА

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 31 жовтня 2021 року
БІБЛІЙНА ЦИТАТА: Псалом 24, 7–8
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Торжествуй,  дочко Сіону» 
(№ 4 у російськомовному пісеннику)
СУПРОВІД:Окружний Апостол Джон Кріл, 
помічники Окружного Апостола Мандла Патрік 
Мхваназіі Роберт Нсамба, а також усі Апостоли 
Регіональної церкви «Африка-Південь».
СВЯЩЕНОДІЙСТВА: Проводи на заслужений 
відпочинок Апостола Марка Дідеріксай Гарольда 
Брайана Свартбуї; зведення у сан Апостола єпископів 
Артура Собесо Альфазема, Жана Еноха Mабасо, 
Вернера Ньютона фон Шеффера та Давида Йудаса 
Закуейо, а також окружного старійшини Бредлі 
Айвана Бурне

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ
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М ої дорогі брати і сестри, насамперед дозволь-
те мені висловити свою радість і подяку за 
те, що можу бути разом з вами й усіма тими, 
які під’єднані до нашої трансляції. Для мене, 

безперечно, було завжди великою радістю приїжджати до 
Південної Африки. Але сьогодні мій приїзд до вас є особли-
вим. Я збагнув, що він не тільки викликав у нас радість, а й 
відбувся з Господньої милості. Адже саме з Божої милості я 
смію бути з усіма Апостолами та єпископами і мати з ними 
приємне спілкування. Це не само собою зрозуміла річ. У 
цей нелегкий час ми ще більше розуміємо, що не заслуго-
вуємо ні на що з того, що отримуємо від нашого Небесного 
Отця. Ми не заслуговуємо абсолютно ні на що. Усе відбу-
вається з Божої милості, і ми дякуємо Небесному Отцеві за 
неї. Усе могло б відбутися по-іншому, але Бог подарував нам 
милість, і ми сміємо святкувати цей недільний день тут, у 
Південній Африці. Я дякую Тобі, Небесний Отче!

Я знаю, що світ переживає непрості часи. Ситуація все ще 
непроста, і коли ми думаємо, що вже все позаду, то вона ще 
більше погіршується. Виникає безліч запитань: «Чому Бог ви-
пробовує нас? Чому допускає нам страждання? Чому Він не 
допомагає нам? Чому не змінює ситуацію на краще?» Скажу 
відверто, я не знаю. Я гадки не маю, чому так відбувається. 

Відкрийте широко свої серця!
Єдине, у чому я впевнений і чим хочу поділитися з вами: я 
абсолютно переконаний, що Бог любить вас. Я твердо пере-
конаний, що Ісус ділить з вами ваші турботи, ваші страж-
дання й ваш біль. Я також переконаний, що Ісус працює над 
вашим і моїм спасінням. Я твердо переконаний у тому, що 
ні вірус, ні жодна людина чи будь-яка нужда – ніщо не може 
перешкоджати Богові завершити Свою справу відкуплен-
ня. І я хотів би, аби й ваше серце сповнювалося цим переко-
нанням: «Ісус любить мене. Він працює над моїм спасінням. 
Він незабаром прийде».

С ьогодні ми відзначаємо першу неділю Адвента. 
Саме тому ми взяли нашу біблійну цитату. У на-
шому Псалмі йдеться про входження Царя слави в 

місто Єрусалим. Цьому біблійному тексту є чимало різних 
пояснень. Екзегети (тлумачі біблійних текстів), як завжди, 
розходяться у поясненнях. Багато хто говорить про те, що 
йдеться про день, коли Давид приніс Ковчег Заповіту в 
Єрусалим. Колись його вивезли з міста, а Давид вирішив, 
що йому належить бути в Єрусалимі. Псалмоспівець у 
поетичній формі мовить про те, що Божа слава є вельми 
великою, тому широко треба відчинити брами Єрусалиму, 
аби вона змогла увійти в місто.

«О брами, підніміте главні ваші, і піднесіться ви, одвічні двері, щоб 
увійшов Цар слави. «Хто Він – отой Цар слави?» «Господь могутній 
і потужний, Господь потужний у битві»».

Цитата з Біблії: Псалом 24, 7–8
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З християнської точки зору ця біблійна цитата є проро-
цтвом, яке звіщає про пришестя Спасителя Ісуса Христа, Сина 
Божого. Він прийшов на землю у славі й силі, аби спасти нас 
від гріха, Він здобув перемогу над злом і над смертю. Отже, цю 
біблійну цитату традиційно використовують у час Адвенту. 
Ми готуємось до свята Різдва і таким чином відзначаємо свято 
приходу Божого Сина на землю заради спасіння людей.

Аби принести нам спасіння, Ісус має мати доступ до на-
ших сердець. Він має діяти у нас. Він має освячувати нас. 
Він має правити у нашому серці. Таким є Його бажання. 
Однак Він не примушує нас до цього. Тому слова цієї ци-
тати стосуються кожного з нас. Ісус бажає увійти в твоє 
серце й у твою душу. Він хоче спасти тебе. Однак ти вирі-
шуєш, чи відкрити своє серце Йому, чи ні. Він не змушує 
тебе до цього. Чи ти впустиш Його, чи ні – усе залежить 
від тебе. Це перший крок.

Ісус входить у наше серцез усією Своєю славою. Якщо ми 
хочемо отримати повноту Його благословення і спасіння, 
то маємо широко відчинити своє серце й свій розум. Бо 
наше людське серце й наш людський розум є часто надто 
тісними для Божої слави. Тому відкрий широко своє сер-
це, свій розум і своє бачення!

С аме з цією проблемою зіштовхнувся юдейський 
народ, коли Божий Син прийшов на землю. У них 
було своє бачення про те, що саме мав здійснити 

Месія. Вони очікували, що Він звільнить їх від римлян, 
відновить Ізраїльське царство і вирішить усі труднощі, 
з якими їм доводилося мати справу. Але Ісус прийшов і 
зробив щось зовсім інше. Він не зробив нічого проти па-
нування римлян. Він не відновив Ізраїльське царство. Він 
сказав ізраїльтянам, що прийшов, аби подарувати їм вічне 
життя, чим викликав у них неабияке розчарування.

Мої дорогі брати і сестри, ми знаємо, що Бог любить нас. 
Ми знаємо, що Ісус любить нас. Ми знаємо, що Він все-
могутній і що може зробити все. Для Нього немає нічого 
неможливого. Але багато людей мають обмежене уявлен-
ня про діяння Ісуса. Вони вірять в Ісуса й очікують, що 
Він вирішить усі їхні земні проблеми. Що Він змінить на 
краще умови їхнього життя. Що Він позбавить їх від хво-
роб, фінансових проблем та будь-яких інших труднощів, 
з якими їм доводиться мати справу. Зрозуміло, Ісус може 
зробити усе це. Адже Ісус бажає допомагати нам.

І, будь ласка, не зволікайте, а розповідайте Йому, що ви 
страждаєте! Не зволікайте, а розповідайте Йому про свої 
бажання. Утім, не зосереджуйтесь тільки на земних спра-
вах. Розширте свій горизонт і пам'ятайте: Ісус хоче зробити 
для нас значно більше. Він хоче остаточно звільнити нас від 
влади зла. Він хоче освятити нас. Він хоче привести нас у 
Своє Царство, де немає більше ні страждань, ні смерті, ні 
несправедливості.

Прикро, якщо люди зосереджуються на виключно зем-
них потребах і звертаються до Ісуса лише для того, аби 
вирішити їх. Однак Ісус прийшов не для цього. Для цього 
Йому не треба було вмирати на хресті. Усемогутній Бог міг 
би зробити це і без такої жертви. Він прийшов, аби прине-
сти нам остаточне відкуплення. Він прийшов, аби дарува-
ти нам вічне життя. Тож відкриємо ширше свій розум і не 
вбачаймо в Ісусові тільки помічника, Який може вирішити 
всі наші земні проблеми. Збагнімо, що Ісус бажає принести 
нам остаточне спасіння.

Якщо Ісус вирішить сьогодні одну з моїх земних проблем, 
то завтра я матиму справу з іншою проблемою. І так про-
довжується усе життя. Хіба ми не знаємо про це? Як тільки 
ми вирішили одну проблему, то одразу з’являються дві інші. 
І це триває безконечно. Але Ісус хоче остаточно звільнити 
нас від влади зла. Він хоче допомогти нам подолати зло і 
правильно вирішувати свої повсякденні проблеми. Отже, 
відкрийте ширше свій розум і розмірковуйте над спасінням 
і вічним життям.

І сус мовив до юдеїв: «Ніхто й не наливає нового вина 
у старі бурдюки, бо інакше вино прорве бурдюки, і 
пропаде вино, а й бурдюки, лише нове вино – у нові 

бурдюки!» (Від Марка 2, 22). Вони прекрасно розуміли, 
що Він мав на увазі, однак не раділи цьому. Цими словами 
Він хотів їм сказати: ви повинні змінити своє мислення, 
своє бачення! Адже в цьому відношенні в них було досить 
обмежене уявлення. Віруючі юдеї вважали, що треба було 
слухняно виконувати закон Мойсея. Вони вірили, що, 
дотримуючись заповідей і виконуючи добрі справи, за-
слуговують на Боже благословення – бо були вірними й 
слухняними Богові та поступали праведно. Такий  погляд 
на стосунки людей з Богом був вельми приземленим.

Ісус прийшов і сказав, що не такими мають бути стосун-
ки з Богом. Адже Бог уже благословив народ Ізраїлю. Він 
вибрав його й визволив з Єгипту. Отже, вони мали прояв-
ляти Йому послух не для того, аби щось отримати взамін, 
а з вдячності за те, що отримали. Вони мали слухняно ви-
конувати закон не зкористі, а з вдячності. Це було для них 
справжнім переворотом. Бо суперечило баченню тогочас-
них людей. Віруючий юдей казав: «Якщо я проявлятиму по-
слух, то отримаю благословення і в мене буде все гаразд». 
А Ісус мовив: «Ні, зовсім не так. Будь з вдячності слухняний 
Богові». Це – абсолютно нове бачення.
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Ісус бажає увійти в твоє серце й душу. 
Він хоче спасти тебе.
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Дорогі брати й сестри, ми також маємо розширювати 
свій кругозір. Ми знаємо, що Бог обрав нас. Ми знаємо, що 
Божий Син прийшов на землю і помер, аби принести нам 
спасіння. Він звершив  для нас щось дивовижне. Ось чому 
все, що ми робимо, ми виконуємо з вдячності, а не з кори-
сті. Ми знаємо про це. Але, брати і сестри, вибачте, що я 
продовжую наполягати, але як часто виникає в нашому сер-
ці думка: «Добре, якщо я це зроблю, то що отримаю взамін? 
Якщо я зроблю щось більше за інших, то чи отримаю біль-
ше? Якою буде моя нагорода? Я слідую за Ісусом, але що 
мені буде за це?» Як бачите, старі винні міхи не втратили 
своєї сили. Ми маємо слідувати за Ісусом, бо вдячні Йому. 
Адже Він помер за нас, Він вибрав нас, Він відкриває нам 
доступ у Боже Царство у статусі первенця. Ми отримали від 
Ісуса так багато, тож слідуймоза Ним. Це абсолютно нове 
бачення. Відкрийте ширше свій розум! Відкрийте ширше 
своє серце. Будьте вдячними Богові за все, за милість, яку 
Він дарує нам.

Д озвольмо Царю слави увійти в своє серце! Псал-
моспівець мовить також про те, що Божа слава 
є настільки великою, що не увійде в місто, якщо 

не відкрити широко ворота. Чи усвідомлюємо ми велич 
Божої слави? Згадаймо історію про багатого юнака. Він 
прийшов до Ісуса і сказав: «Учителю благий, що мені роби-
ти, щоб успадкувати життя вічне?» (Від Марка 10, 17). Ісус 
вказав йому на виконання заповідей. Молодий чоловік 
відповів, що так і робить, бо був насправді побожним 
юдеєм. Тому, зрозуміло, що Бог благословив його. Багат-
ство було винагородою за його слухняність. Ісус відповів: 

«…піди, продай, що маєш, дай бідним<…>. Тоді прийди і, 
взявши хрест, іди за мною» (Від Марка 10, 21).

Перше, що Ісус хотів йому сказати цими словами, щоб 
він відмовився від свого уявлення про винагороду за ви-
конану працю. «Ти вважаєш, що багатство є благословен-
ням за твою вірність? Що воно є винагородою за неї? Та 
це не так!» Друге: Покладайся на Мене, а не на своє ба-
гатство. Віддай його, іди вслід за Мною і довірся Мені! Я 
потурбуюся про тебе». І третій момент: єднання з Ісусом 
Христом є значно ціннішим за будь-які земні блага. Люди-
на, яка тримається Ісуса Христа, має усе! Людина, яка під-
тримує єднання з Ісусом Христом, є найбагатшою у світі. 
Збагніть велич Божої слави! Єднання з Ісусом Христом є 
значно важливішим і дорожчим від грошей і земної слави. 
Відкрийте ширше своє серце для Божої слави! Якщо ви ма-
тимете в своєму серці Ісуса Христа, то матимете все.

І сус висував юдеям претензію відносно їхнього став-
лення до ближнього. Бо й тут їхні бачення й уявлення 
були обмеженими. Так, вони любили людей, які були 

такими, як вони. А самаряни? Вони були для них пробле-
мою. Римляни? Вони були їхніми ворогами. Грішники? 
Вони заслуговували на покарання! Жінки й діти? Вони ні-
чого не значили, бо були людьми другого сорту, їм навіть 
не дозволяли виконувати закон Мойсея, бо не довіряли їм.

Але Ісус мовив: «Любіть не тільки своїх друзів, а й воро-
гів. Любіть не тільки тих, хто любить вас, а й інших. Любіть 
тих, які не схожі на вас. Відкрий теширше своє серце» (пор. 
Луки 6, 27–42). Те саме стосується і нас з вами, брати і се-
стри. Відкрийте широко свої серця і навчімося любити всіх 

Чи усвідомлюємо ми велич Божої слави?
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яка поклала лише дві лепти. Ісус побачив те, чого не бачи-
ли Його учні. Він бачив не кількість грошей убогої удови, 
а її серце (пор. Марк 12, 41–44). Ісус мовив також, що ко-
лись до Нього прийдуть люди й скажуть, що Його Ім'ям 
вершили неймовірні справи, творили чудеса і виганяли 
демонів, а Він скаже їм у відповідь: «Я вас не знав ніколи!» 
(Від Матвія 7, 23). Отже, ми не можемо знати цього. Я не 
знаю, який злочин скоїв розбійник на хресті, але, очевид-
но, великий. Адже його засудили до страти. А Ісус сказав 
йому: «Істинно кажу тобі: Сьогодні будеш зо Мною в раї» 
(Від Луки 23, 43). Тому,хто належатиме до Христової На-
реченої, це знаходиться за межею людського уявлення. Ми 
знаємо: аби належати до неї, треба народитися згори, від 
Води й Духа. Ми знаємо, що треба зберігати вірність Хри-
стові. Ось і все. А хто саме належатиме до неї, нам невідо-
мо. Окрім цього, кількість цих людей може бути значно 
більшою, ніж ми собі уявляємо. Згадайте про людей, які 
відійшли у потойбічний світ, і які тільки у вічності були 
хрещені Водою і запечатані Святим Духом. Згадайте про 
перші християнські громади. Згадайте про християн, які 
були запечатані англійськими Апостолами. Згадайте усіх 
тих, хто йшов услід за Христом й за Апостолами. Ось чому 
наше уявлення про Христову Наречену є обмеженим. 

людей так, як любить Ісус. Навіть тих, які не схожі на нас. 
Навіть тих, які думають інакше, ніж ми. Любімо їх!

Аби висвітлити останній пункт, я повернуся до початку 
проповіді: ми переживаємо нелегкі часи, й інколи не ро-
зуміємо, чому Ісус не допомагає нам, чому не змінює ситу-
ацію на краще. Утім, у цей нелегкий час Він бажає освяти-
ти нас. Він каже, що мова йде не тільки про нас самих:«Ти 
завжди думаєш тільки про себе. А Я покликав тебе вико-
нувати Моє доручення. Я розумію, що ти шукаєш допо-
моги і бажаєш, аби ситуація змінилася на краще. Але не 
забувай про дане тобі Мною доручення. Я бажаю, аби ти 
був благословенням для людей, які перебувають у такій же 
ситуації, як ти. Я бажаю, аби ти був благословенням для 
людей, які страждають, як ти. І Я допоможу тобі в цьому. 
Але відкрий ширше своє бачення. Адже мова йде не тіль-
ки про тебе. Я хочу, аби ти був благословенням для лю-
дей, яким, як і тобі, доводиться вести нелегку боротьбу. 
Якщо ти зберігатимеш Мені вірність, якщо проявлятимеш 
послух, якщо любитимеш їх, якщо молитимешся за них і 
якщо подаватимеш їм добрий приклад, то будеш для них 
благословенням. Навіть у нелегких ситуаціях відкривай 
широко свої очі й своє серце. Думай про свого ближнього! 
Ти можеш бути благословенням для нього».

Отже, нам треба широко відкривати своє серце і свій ро-
зум, аби Ісус і Його слава могли увійти в них. 

Я вже говорив про Адвент. Сьогодні ми чекаємо на 
Друге Пришестя Ісуса Христа, на величне прише-
стя Царя слави. І нам годі збагнути це власним ро-

зумом. Дорогі брати і сестри, діти мене часто запитують: 
«Першоапостоле, як відбуватиметься пришестя Ісуса, 
коли Він прийде забирати з Собою Своїх вірних? Як усе 
це виглядатиме?» Я не маю жодного уявлення. Чим більше 
я розмірковую над цим, тим менше у мене відповідей, бо 
пришестя Ісуса годі собі уявити. Це за межею людського 
уявлення. Тому нам треба ширше відкрити свій розум і 
сказати: «Я не можу це збагнути, але я вірю. Адже для Бога 
немає нічого неможливого. Я не знаю, як саме виглядати-
ме пришестя Ісуса, але воно неодмінно відбудеться».

Христова Наречена перевершить будь-яке людське 
уявлення. Я повторюся, Христова Наречена буде зовсім 
іншою, ніж ми її собі уявляємо. До Христової Нареченої 
належатимуть навіть ті, про яких ми й гадки не мали. 
А інші, про яких ми думали, що належатимуть до Христо-
вої Нареченої, не будуть з нею. Дехто гадає, що Першоа-
постол неодмінно належатиме до Христової Нареченої, а 
також – усі Апостоли чи служителі церкви. Але це не само 
собою зрозуміла річ.

Згадайте історію про дві вдовині лепти. Учні спостері-
гали за тим, як жертвували багаті люди і вбога вдова, 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

ПОМІЧНИК
ОК РУЖНОГО АПОСТОЛА
РОБЕРТ НСАМБА::

Помічник Окружного 
Апостола Нсамба (Зам-
бія) у своїй співпропові-
ді наголосив на тому, що 
важливо розширювати 
свій власний горизонт, а 
також мислити ширше, 

аби повною мірою зрозуміти посланняи спасіння. 
Це один з моментів, який робить нас достойними. 
Як приклад він навів реакцію Марії, коли Ангел ска-
зав їй, що вона, будучи непорочною дівою, народить 
Божого Сина. «Послання Ангела виходило далеко за 
межі того, що ми, люди, знаємо про народження ді-
тей. Але Марія сказала: «Хоч я не розумію цього, та 
нехай буде так, як ти мовиш» (пор. Лука 1, 34–38). Ми 
маємо бути також відкритими до благовісті Єванге-
лія», – сказав помічник Окружного Апостола.
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можливості, аби здолати Мене. Але Я здобув перемогу. 
Я був сильнішим. Довіртеся Моїй владі. Я не ослаб за цей 
час. Довіртеся Мені! Для Мене немає нічого неможли-
вого. Ви знаєте, що Я пішов на хрест і помер, бо люблю 
вас. Я страждав і помер за вас. Довіртеся Моїй любові! 
Не вірте, що Я забув про вас? Не вірте, що Я не чую вас? 
Не вірте, що Я не цікавлюся вашими турботами, вашими 
стражданнями, вашим болем? Я помер за вас. Пам'ятайте 
про це і довіряйте Моїй любові! Покладайтеся на Мене. 
Бог завжди виконує обіцяне – не завжди так, як думають 
люди. Але Бог завжди вірний. Усе, що обіцяє, Він виконує. 
Я обіцяв вам, що незабаром прийду знову. Чому ви не 
вірите Мені?»Отже, святкуймо це Святе Причастя на спо-
мин про Ісуса Христа. Довіримося Його владі. Довіримо-
ся Його любові. Покладімося на Нього. Довіримося Його 
обітницям. Він виконає їх. Він – наш Господь, тому йдемо 
вслід за Ним аж до самого кінця!

А Ісус каже нам: «Відкрийте широко свій розум і своє уяв-
лення. Христова Наречена значно перевершить уявлення 
людини».

Коли ми побачимо Божу славу у всій її величі, то вона 
перевершить будь-яке людське уявлення. Я часто думаю 
про це, коли бачу людські страждання. І серед нас є брати 
й сестри, яким доводиться зазнавати нестерпні речі. Вони 
переживають одну трагедію за іншою: смерть чи хворобу. 
Трагічним є їхнє життя і ми запитуємо: «Боже, як Ти мо-
жеш допускати таке?»Тоді я думаю про те, що Божа слава 
буде такою великою, що коли вони увійдуть у Боже Цар-
ство, то й не згадуватимуть про свої земні страждання. 
Тоді ми отримаємо невелике – вельми незначне – уявлен-
ня про Божу славу.

Брати і сестри, щоразу, коли гору бере втома, коли ми 
запитуємо в себе: «Чи варто зберігати вірність? Чи варто 
слідувати за Христом?», пам’ятаймо про те, що Божа сла-
ва перевершить будь-яке людське уявлення. Тому варто 
зберігати вірність Ісусові. Він працює над нашим спасін-
ням. Незабаром Він прийде і тоді віруючі люди побачать 
Божу славу, яка перевершить будь-яке людське уявлення. 
Отже, зберігаймо Христові вірність аж до самого кінця!

Після співпроповіді Окружного Апостола, Першоапо-
стол сказав:Істинно великою милістю є те, що ми на спо-
мин про Ісуса Христа можемо сьогодні вранці святкувати 
Святе Причастя. Ісус нагадує нам, що Він подолав смерть 
і зло. Він каже: «Пекельні сили ополчилися проти Мене, і 
мирська влада також використовувала неаби які зусилля і

ОСНОВНІ ДУМКИ:

Ми віддаємо перевагу нашому спасінню. Ми коримо-
ся Богові з вдячності за спасіння, яке Він дарує нам. 
Єднання з Христом – це наш великий скарб. Христос 
учить нас любити свого ближнього, як самого себе. 
Слава Христа перевершує будь-яке людське уявлення.



НС, 5/2022 11

І сус Христос, Син Бога живого, закликав Своїх учнів 
учитися в Нього: «Візьміть ярмо Моє на себе й на-
вчіться від Мене» (Від Матвія 11, 29). В іншому місці 
Він мовив, що дав приклад Своїм учням, аби й вони 

чинили так, як Він, Господь, тобто щоб вони вчилися у 
Нього.

Господь у багатьох відношеннях є прикладом для мене. 
Людина, яка бере приклад з Христа, здобула Його переко-
нання завдяки проповіді Євангелії. Адже віра походить від 
проповіді. Вона також показує нам, наскільки ми наблизи-
лися до Його образу. Об’явлення Святого Духа через про-
повідь поглиблює Божественне значення Його вчення і до-
дає знань. Аби вчитися у Христа, треба спочатку увірувати 
в Нього і прийняти Його таким, Яким Він є. Наприклад, 
прийняти вчення про триєдність Бога й подвійну природу 
Ісуса Христа (КНЦ, п. 3.4.3): Він – істинно Людина й істин-
но Бог. Ми, люди, не можемо ані повчати, ані зобов'язати 
Його орієнтуватися на щось, неважливо, які знання про 
небеса чи землю ми здобули. Він, будучи істинно Богом, 

є моїм Господом; а, будучи істинно Людиною, виявляв по-
слух Своєму Отцеві аж до смерті. Я вчуся у Нього добру…

Для будь-якої людини, яка хоче цього, Ісус – істинний і 
надійний Друг, Який нічого від нікого не приховує. Він ла-
гідний і смиренний серцем, і моя душа знаходить у дружбі 
з Ним повне задоволення! Бо одне ясно: «Ніхто неспромо-
жен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє 
життя віддає» (Від Іван 15, 13). Я вчуся у Нього добру…

Він незаслужено й даремно ділить Свою спадщину з 
грішником за умови, якщо він покається і завдяки духовно-
му народженню з Води й Духа й участі в Святому Причасті 
отримає запоруку Господньої слави. Однак важливо щодня 
змагатися «добрим змагом віри» аж до Другого Пришестя 
Христа (1 Тимофія 6, 12). Я вчуся у Нього добру…

Він – моя Блага звістка. Кожне слово, мовлене Ісусом, є 
предивним й унікальним! Його слова правдиві, глибокі й 
сповнені мудрості, як і ці слова: «Бо й Син Чоловічий прий-
шов не на те, щоб йому служити, лише щоб служити…» 
(Від Марка 10, 45). Я вчуся у Нього добру…

Людям, які кажуть, що учитися в Ісуса Христа – це абсо-
лютно недосяжно й неможливо, я пропоную такі два вис-
ловлювання зі Святого Писання: «Я можу все в Тому, Хто 
(Ісус Христос) укріплює мене», – мовив Апостол Павло про 
можливості, які Господь відкриває нам (Филип'ян 4, 13). 
А Ісус наголошував: «І все, чого проситимете в молитві з 
вірою, одержите» (Від Матвія 21, 22).

Отже, учімося у Христа! З вірою в нашого Господа і з мо-
литвою ми впораємося з цим.

Патрік Мхваназі

Я вчуся у Христа добру
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

Послання Апостола Павла іноді зму-
шують нас замислитись над тим, 
що саме він мав на увазі. І в цьому 
ми не одні. У 2-му Посланні Апо-

стола Петра ми, зокрема, читаємо про його 
наступну люб’язну настанову: «Довготер-
пеливість Господа нашого вважайте за спа-
сіння, як і любий наш брат Павло, за даною 
йому мудрістю, писав вам, що, зрештою, в 
усіх листах він робить, коли про це говорить. 
В них є дещо трудне до зрозуміння, що люди 
без освіти й не зміцнені у вірі перекручують, 
як і інші писання, на свою власну погибель» 
(2-е Петра 3, 15-16). Цікавий уривок з Нового 
Заповіту, у якому один Апостол виразно по-
силається на іншого.  

Подібна настанова – якщо правильно тлу-
мачити Апостола Павла – міститься також 
в іншій біблійній цитаті: «Завжди радійте» 
(1-е Солунян 5, 16). Розглянемо ці слова ви-
ключно з позиції здорового глузду. Закли-
кати когось проявляти радість – це таке ж 
безглуздя, як возити дрова в ліс чи носити 
воду в струмок. Уявімо собі сумну й серди-
ту людину, яка перебуває в меланхолійному 
настрої. І ви їй кажете: «Радій!», і вона залеж-
но від характеру може реагувати по-різному. 
Сумна людина може стати ще більш сумною, 
сердита ще більш сердитою, а меланхолій-
на, глибоко зітхнувши, іронічно подякує за 
надану їй «велику допомогу». Веселощі, ра-
дість і щастя не виникають за наказом. Така 
властивість людської природи. Бо, окрім гор-
монального впливу, тільки думки людини 
визначають її почуття. І, на щастя, ніхто не 
спроможний змусити людину думати.

Ось чому така настанова Апостола Пав-
ла є дещо своєрідною. Тим паче, що вона 

підсилена словом «завжди», яке виключає 
будь-яку емоційну складову. То чи маємо 
ми, втративши роботу або близьку людину, 
стрибати від радості? Це безглуздо. Чи має-
мо ми підміняти будь-які емоції радістю? Так 
ми збожеволіємо. А що взагалі означає слово 
«радіти»? Чи означає воно, як напідпитку під 
час карнавалу, потішатися над життєвими 
негараздами чи сміятися з поважних людей?

Прочитаємо ці слова з 1-го Послання до 
Солунян не своїм проникливим розумом, 
а віруючим серцем. Адже ми віримо, що за 
ними ховається Божа воля.

Декількома віршами вище Апостол Павло 
проникливо пише про день Господній і про 
воскресіння мертвих, а також про те, що ми 
«будемо разом вхоплені на хмарах у повітря 
назустріч Господеві і так будемо з Господом 
завжди» (1-е Солунян 4, 17). Людину, яка 
постійно думає про це, Господь наділяє фун-
даментальним мисленням, підсиленим ра-
дісною надією і палким бажанням осягнути 
вічну радість.  Апостол Павло, зокрема, нази-
ває причину цієї радості: бо у день Господній 
«…призначив нас Бог не на гнів, а на те, щоб 
ми одержали спасіння через Господа нашо-
го Ісуса Христа» (1-е Солунян 5, 9). Наступ-
ні слова Апостола Павла є  підтвердженням 
того, що він, окрім радості, переживав й інші 
почуття: «Тому втішайте один одного [цими 
словами]». Апостол мав на увазі слова про 
день Господній, про те, що ми будемо завжди 
перебувати «з Господом». А втіху потребують 
люди, які страждають і зазнають смуток …

«Всевишній наш Господь дає у серце ра-
дість та миру для душі» (з російськомовного 
пісенника № 170). Дякуємо тобі, Апостоле 
Павле!

МІРКУВАТИ –
СЛІДУВАТИ
Завжди радійте
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Я раділа, що поверталася додому, 
адже дощ лив як з відра. Я до-
бре уклала покупки в багажник 
свого автомобіля, двірники пе-

ресувалися дуже швидко; на щастя, мені 
залишилося додому тільки 15 хвилин.

Переді мною звивистою дорогою на 
великій швидкості рухався інший авто-
мобіль. І я помітила, що на його даху ле-
жав якийсь предмет чорного кольору. Я 
побоювалася, аби він не впав і я не наїхала 
на нього. Морганням фар й автомобіль-
ними гудками я намагалася привернути 
увагуводія цього автомобіля. Він зупи-
нився на найближчій автобусній зупинці, 
проте з нього ніхто не виходив. Швидким 
темпом я підійшла до дверей автомобіля і 
звернула увагу водія на предмет, що зна-
ходився на даху. З машини вийшла роз-
гублена жінка-водій. На даху автомобіля 
лежав її пухкий гаманець з банківськими 
картками, водійськими правами й посвід-
ченням особи. Вона поклала гаманець на 

дах, коли складала в багажник покупки, а 
потім забула про нього. Жінка була вель-
ми вдячна і неабияк здивована, що є люди 
які, незважаючи на зливний дощ, про-
являють готовність допомогти іншому. 
Вона простягнула мені десять євро. Я по-
дякувала їй, але відмовилася від грошей, 
бо вважала, що для мене, християнки, 
було самим собою зрозумілим допомогти 
людині у нелегкій ситуації. Я запитала у 
неї, чи є вона віруючою людиною, на що 
вона ствердно відповіла. Тоді я попроси-
ла її наступної неділі опустити ці гроші 
в скриньку для пожертвувань її церкви. 
Вона була вельми щасливою і пообіцяла 
мені, що зробить саме так. Повернувшись 
до свого автомобіля, я розмірковувала 
над щойно пережитим і зрозуміла, що на-
віть незначна допомога і декілька добрих 
слів сприяють доброму  взаєморозумін-
ню.

А. В.

Рука 
допомоги 
в дощову 
погоду
Любити ближнього?
Це можливо забудь-яких
обставин. Про це 
розповідає
сестра по вірі.
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Гостинний прийом мандруючих гостей був 

обов'язком для ізраїльтян епохи Авраама. 

Гостинність в епоху Старого Заповіту була 

чимось більшим, ніж просто звичаєм. Вона 

була ЗНАКОМ ВІРНОСТІ Й ВІРИ в Бога. 

Ізраїльтяни були чужинцями в Єгипті, а 

тому з розумінням і гостинно ставилися 

до чужинців. Бог визволив ізраїльтян з 

поневолення. Тому їхня гостинність була 

проявом вдячності Богові. Напівпустелі й 

степи Ханаана, де ізраїльський народ жив 

у наметах, були пустельною і небезпечною 

місцевістю. Знехтувати мандрівником 

означало приректи його на смерть від 

голоду чи спраги. Тому несправедливо 

було відмовляти в гостинності мандрівним 

незнайомцям, за це належало покарання як 

від Бога, так і від людей.
Гостинність проявляли до будь-яких 

чужинців, і НЕ МАЛО ЗНАЧЕННЯ, чи 

були вони бідними чи багатими, молодими 

чи літніми, або з якого народу вони 

походили. Неввічливо було запитувати 

в гостя про його ім’я. Спочатку гостям 

МИЛИ НОГИ, що були запилені під час 

мандрівки. Іноді для освіження їм наливали 

також на голову ароматне масло. Після 

цього господар влаштовував, наскільки 

це було можливо, багату трапезу, у якій, 

однак, сам не брав участі. Тільки після 

того, як гість поїв, вони представлялися 

один одному. Часто спеціально для гостя 

готували м'ясо, яке за біблійних часів було 

цінним на Сході й рідко потрапляло в меню. 

Його подавали з вершками й молоком, а 

тварин гостя поїли водою і добре годували. 

В епоху Старого Заповіту не було готелів 

і кав’ярень. Незнайомець, який прибував 

до міста, сідав біля фонтану чи відпочивав 

біля міської брами, чекаючи, поки хтось 

запросить його до себе в гості.
В епоху Нового Заповіту гостинність була 

вельми важливою для мандрівних Апостолів. 

Особливо В ЕПОХУ ГОНІННЯ НА 

ХРИСТИЯН гостинність була ЖИТТЄВО 

НЕОБХІДНОЮ. Готелі користувалися того 

часу вельми сумнівною репутацією, тому не 

були придатними для християн. У громадах 

за розміщення гостей нерідко відповідали 

вдови чи настоятелі громад.
Гостинність була для християнина 

обов'язком ще й тому, що нею він передавав 

гостеві те, що дарував йому Бог. Тільки 

побоювання мати справу з демонами або 

з носіями хибних учень  виправдовували 

негостинність. Сам ІСУС був великим 

ГОСПОДАРЕМ. Він запрошував до Себе 

людей, обідав разом з ними й проповідував. 

Так Він показував: людина, яка люб'язно 

приймає гостей, приймає також Його.

В епоху Старого Заповіту існувала традиція гостинно приймати не-

знайомців. Проявляючи гостинність, господарі, з одного боку, служили 

гостеві; а з іншого, проявляли подяку Богові. І якщо в біблійні часи це 

завдання виконували раби й слуги, то в епоху Ісуса Христа усе змінилося. 

Адже Сам Ісус Христос здійснював служіння для Своїх учнів.

Гостинність

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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Е фесяни в Малій Азії, 54/55 рр. після Р.Х.. Апостол 
Павло пише Послання до християнської громади 
Корінту в Греції, у якій порушує тему воскресіння 
померлих (1-е Корінтян 15, 1-58). У громаді були, 

ймовірно, віруючі люди, які розуміли воскресіння помер-
лих дещо по-іншому, ніж свідчив Апостол Павло. Апостол 
посилався, зокрема, на свідчення очевидців воскреслого 
Ісуса (1-е Корінтян 15, 3-7), якіналежали до первісної гро-
мади Єрусалиму, а також мешканців Антіохії (Сірія). Яки-
ми були їхні свідчення?

Свідчення про воскреслого Ісуса

Апостол Павло чітко наголошував, що свідчив про вос-
креслого Ісуса не від себе, а покладався на свідоцтво, яке 
прийняв від інших людей: «Я бо вам передав найперше те, 
що й сам прийняв був …» (1-е Корінтян 15, 3). Він звіщав 
також про істинний смисл воскресіння Ісуса: «…що Хри-
стос умер за наші гріхи згідно з Писанням; що був похова-
ний, що воскрес третього дня за Писанням…» (1-е Корін-
тян 15, 3–4). Потім Апостол наводив перелік конкретних 
свідків воскреслого Ісуса, зокрема, Кифу, тобто Апостола 
Петра, першого свідка, і дванадцятьох Апостолів грома-
ди Єрусалима, у колі яких, замість Юди Іскаріотського, 
був Апостол Матвій (Діяння 1, 26), а також «…більш, як 
п’ятисот братів разом, більшість яких живе й досі, деякі ж 
померли. Опісля з'явився Якову, згодом усім Апостолам» 
(1-е Корінтян 15, 6–7).

Згідно з Писанням

Апостол Павло підкреслював, що воскресіння Ісуса відбу-
лося, згідно з Писанням, третього дня після розп’яття; тим 
самим він указував як на Страсну П’ятницю, так і на Вос-
кресіння. «Згідно з Писанням» означає, що ще в епоху Ста-
рого Заповіту, «…почавши від Мойсея та від усіх пророків» 
(Від Луки 24, 27), згадувалося про страждання, смерть і вос-

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | ЦЕРКОВНИЙ РІК

Пасха – 
святого 
Воскресіння

кресіння Ісуса. Про Господа, зокрема, сказано що Він «з’я-
вився» людям, а також – Апостолові Павлові: «…з'явивсь і 
мені; бо я найменший з Апостолів…» (1-е Корінтян 15, 8–9). 
Завдяки з’явленню Христа Апостол Павлоприйшов до віри. 

Віра у воскресіння Ісуса

Свідчення про воскресіння Ісуса мали далекосяжні на-
слідки: людина, яка заперечувала воскресіння Ісуса, про 
яке свідчили Апостоли, а такожінші брати й сестри, ста-
вила під сумнів християнську віру. Адже воскресіння 
померлих є наслідком воскресіння Ісуса: «Коли ж нема 
воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес»(1-е Корін-
тян 15, 13). Отже, запорукою християнської надії на вос-
кресіння померлих є віра у воскресіння Ісуса Христа.

Свято Пасхи

Під час святкування Пасхи ми згадуємо про події, описані 
в 1-ому Посланні до Корінтян. Христові страсті розпоча-
лися з моменту Його в’їзду в Єрусалим на Вербну (Паль-
мову) неділю і тривали від запровадження Святого При-
частя у Чистий Четвер і Страсної П’ятниці аж до Його 
воскресіння у пасхальну неділю. До кінця ще не з’ясова-
но, коли саме відбулися ці події; ймовірно, навесні під час 
святкування Пасхи 30 р. п. Р.Х.. Упродовж багатьох століть 
у середовищі християн точилися суперечки щодо визна-
чення дати святкування Пасхи. Якщо Різдво завжди при-
падає на 25 січня, то дата святкування Пасхи є гнучкою. 
На Нікейському собо рі (325 р. н. е.) було прийнято таке рі-
шення: «Пасху слід святкувати навесні в неділю після пер-
шого повного місяця; а якщо повний місяць припадає на 
неділю, то – у наступну неділю», отже, у період між 22 бе-
резням і 25 квітням. Православна церква відзначає Пасху 
на 13 днів пізніше. Це пов’язано з тим, що церкви східного 
обряду живуть за Юліанським календарем, а західного об-
ряду – за Григоріанським календарем. 

Ф
от

о:
 д

р.
 Б

ан
мю

лл
єр



НС, 5/2022 17

К'єлл і його мати зробили пополудні декілька покупок і дорогою 
побачили чоловіка, який намагавсявіднести додому одночасно 
величезну стару диванну подушку і сумку з покупками. К'єлл сказав: 
«Послухай, мамо, ця людина ледве несе свої покупки. Йому потрібна 
допомога! Маму охопили сумніви. Їй,взагалі, хотілося якнайшвидше 
повернутися додому, тай цей чоловік не викликав у неї особливої 
довіри. І все ж йому треба прийти на допомогу. К'єлл очікував, він 
широко розплющив очі й дивиться на свою маму.

Відноситися до ближнього як Відноситися до ближнього як 
до собі рівного до собі рівного 

 УЧИТИ ДІТЕЙ СМИРЕННЮ
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«С миренна людина принижує себе і є 
покірною», – такої думки дотриму-
ються чимало людей. Це поширене, та 
хибне уявлення про смирення. Грець-

кий філософ Аристотель дав смиренню таке визначення: 
«мудре самовладання» і «здатність займати середню пози-
цію». Він не вважав, що смирення – це самоприниження 
чи нехтування власної значимості, а характеризував його 
як реалістичну самооцінку позиції людини в світі. Отже, 
смирення немає нічого спільного з приниженням. Якщо 
людина проявляє смирення по відношенню до іншої, то 
вона цінує її. Аристотель вважав, що для смиренної люди-
ни інтереси ближнього є не менш значимими, ніж власні, 
і що вона здатна поступитися своїми інтересами заради 
служіння ближньому.

Що таке смирення?

В епоху Середньовіччя, коли християнство значною мірою 
визначало нормий цінності людського життя, високо ціну-
валося смирення; тобто будь-яка людина мала поводити 
себе смиренно як перед Богом, так і перед високопосадов-

цями. Тільки у XVIII ст. в епоху Просвітництва, коли люди 
почали поступово самостійно розпоряджатися своєю до-
лею і з повагою ставитися до себе, смирення набуло дещо 
негативного значення і його асоціювали з покірливістю як 
частиною публічного приниження, коли сильніший мав 
перевагу над слабшим. Українське слово «смирення» по-
ходить від давньоруського слова «съмѣрение» й означає 
«помірність, приборкання, приниження й покірність».
Такий переклад влучно передає значення слова «смирен-
ня». Мати К'єлла бачила, як чоловік ніс важку диванну по-
душку. Але чи вистачить у неї сміливості приборкати свої 
сумніви й прийти йому на допомогу? Вона якраз зачиняла 
двері, коли К'єлл потягнув її за куртку: «Мамо, давай, будь 
ласка, допоможемо цій людині!» Мати на мить задумалася, 
а потім підійшла до чоловіка: «Вибачте, ми бачимо, що ви 
несете диванну подушку на голові, яка, напевно,дуже важ-
ка. Чи можна допомогти вам?» Чоловік пояснив, що спершу 
хотів віднести додому сумку з покупками, але не захотів 
залишати подушку на тротуарі, аби ніхто її не вкрав. «Ви 
можете залишити подушку в нас у дворі та забрати її пізні-
ше», – запропонував К'єлл і пообіцяв, що буде стежити за 
нею. Чоловік подякував.
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Пользоваться средствами массовой 
информации вместе с детьми и затем 
обсуждать с ними увиденное, а также 
организовывать незабываемые дела 
в реальном мире
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ним життям, а й бути успішною. У Біблії ми знаходимо 
історію про будівництво Вавилонської вежі, якою тодішні 
люди хотіли показати, що є всесильними. Діти також ча-
сто намагають довести один одному, хто кращий чи силь-
ніший. Якщо батьки безпричинно хвалять своїх дітей і не 
вказують їм на їхні помилки й недоліки, то прищеплюють 
їм завищену самооцінку. 

Межі смирення

Надмірне смирення призводить до покірливості чи навіть 
самозречення. Утім, бути смиренним не означає завжди 
відступати чи поступатися, навіть якщо ти маєш рацію. 
Смирення не означає дозволяти принижувати себе. Якось 
священника запитали, що таке людина. Він узяв два аркуші. 
На одномуз них написав: «Ти – порох і в порох обернешся». 
А на іншому: «Ти – образ і подоба Бога». Один аркуш він су-
нув у ліву кишеню, а інший – у праву. Коли священник ро-
зумів, що ставав гордовитим і пихатим, то діставав аркуш 
з правої кишені й читав: «Ти – порох». А коли він почував 
себе розбитим, то витягав його із правої кишені й читав: 
«Ти – образ і подоба Бога».
Знаходити баланс – це постійне завдання як для дорослих, 
так і для дітей. К'єлл показав своїй матері, що вельми важ-
ливо приходити на допомогу людині, яка її потребує. Чо-
ловік, з яким вони познайомилися, згодом забрав диванну 
подушку і був вельми вдячний юнакові.

Не бути пихатим і гордовитим

«Пихатість – крок до падіння», – мовить прислів'я. Пиха, 
зарозумілість, гордовитість і самовпевненість – це про-
тилежні сторони смирення. Однак як можна позбутися 
гордовитості? Хіба свого часу ми не дивилися зверхньо на 
інших людей, бо носили кращий одяг, бо дозволяли собі до-
роге захоплення, мали кращу освіту чи гарніший будинок? 
Гордовита людина викликає до себе заздрість з боку інших 
людей. Але хіба так здобувають повагу чи друзів!? Навіть 
діти й підлітки вважають гордовитих людей задаваками 
й хвальками. Смиренна людина цінує свого ближнього, є 
скромною і всім задоволеною, визнає власні невдачі й по-
милки, не хизується власним перфекціонізмом і сміливо 
долає власні недоліки. Чому діти запам'ятовують притчу 
про милосердного самарянина? Бо в ній йдеться про допо-
могу нужденній людині. Смиренна людина не вважає себе 
«пупом землі» і з повагою ставиться до свогоближнього не-
залежно від ситуації, у якій вінзнаходиться. Якщо нужден-
на людина впала і лежить на землі, то вінстаєнавколішки, 
аби в буквальному значенні слова дивитися їй у вічі й бути 
з ним на одному рівні.
Чи можна прищепити скромність і смирення дитині, яка 
високої думки про себе й гадає, що все має обертатися тіль-
ки навколо неї, не позбавляючи її почуття власної гідності? 
В останні десятиліття дітей виховують так, аби не порушу-
вати їхніх прав.Сприяють насамперед розвитку самооцінки 
дитини, аби вона могла не тільки жити активним суспіль-
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Є люди, які вже з дитинства знають, яку професію оберуть, 
скільки матимуть дітей, у якій країні чи в якому будинку жи-
тимуть. Інші все своє життя шукають відповіді на питання 
про ціль життя, а треті безцільно пливуть за його течією. 
Будь-яка людина влаштовує своє життя так, як цього бажає. 
Утім, нерідко справджується банальна істина: людина, яка не 
ставить ціль перед собою, ніколи не досягне її.

Ціль, якої прагнемо!Ціль, якої прагнемо!

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ
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Я ку ціль поставити перед собою у житті? Гори 
книг дають поради й наводять приклади, яку 
саме ціль треба ставити перед собою. Ісус прий-
шов на землю, аби примирити людей з Богом і 

згодом повернувся до Свого Отця. Перед кожним з нас 
рано чи пізно постає питання: «Чого я прагну в житті? Яку 
ціль я ставлю перед собою – у цьому й після цього життя?»

В одній давній історії розповідається про царського 
сина. Він жив розпутним життям, купався в розкоші й 
зловтішно кепкував з підлеглих. Про це довідався його 
батько. Він не раз застерігав свого сина від цього, але все 
закінчувалося тим, що він усе більше завдавав своєму 
батькові клопотів. Якось у батька урвався терпець. І він 
поставив свого сина перед вибором: або відмовитися від 
корони й бути висланим на безлюдний острів, або прой-
ти випробування. Юнак, не роздумуючи, вибрав останнє. 
Йому доручили пронести містом кухоль, заповнений до 
країв водою, і не розбризкати жодної краплі. Це випробу-
вання здалося юнакові легкою прогулянкою, він розсміяв-
ся і запросив своїх друзів на велику ходу з наступним 
бенкетом. Однак з цього нічого не вийшло. Обабіч шляху, 
яким йому довелося йти, стояли люди, з яких він не раз 
кепкував. Вони не церемонилися з ним і не підбадьорю-
вали його, а знущалися й заважали рухатися уперед. На 
півдорозі в нього оніміли руки, а пальці, якими стискав 
кухоль, завдавали чималу біль. А пройти йому треба було 
ще чимало. Раптом вода в кухолі захиталася. Царський 
син злякався, аби не розхлюпати її. У цю мить він зібрав 
усю свою волю і повністю зосередився на дорозі й на ку-
холі з водою. Він майже не помічав людей, які стояли оба-
біч й гукали до нього. У його голові кружляла лише одна 
думка: «Я неодмінно маю пройти це випробування». І він 
упорався з ним. Син приніс кухоль, наповнений до країв 
водою, до престолу свого батька.

Осягнути ціль життя  –  що це дає?

Кажуть, що цей досвід сформував юнака на все його 
життя. Так, принаймні, гласить оповідь. Кажуть також, 
що відтоді в нього помінялися ціль і цінності життя. Його 
ціль полягала тепер не в тому, аби розтрачувати, а в тому, 
аби збирати.

Життєва ціль допомагає розподіляти сотні тисяч мож-
ливостей, які щодня пропонує життя, на ті, які сприяють 
і які ускладнюють чи унеможливлюють її досягнення. Та-
кий розподіл робить життя передбачуваним. Які переваги 
ми маємо, коли ставимо перед собою конкретну ціль? Коли 
ми ставимо перед собою у житті ціль, то задаємо напрямок. 
Ціль мотивує нас рухатися обраним шляхом попри будь-
які труднощі. Чітка мета допомагає нам визначати конкретні

кроки її досягнення. Без чітко окресленої мети важко здобу-
ти успіх. Якщо ми ставимо перед собою конкретну ціль, то 
одразу помічаємо, коли збиваємося із заданого курсу.

Коли ми розуміємо, що наближаємось до поставленої 
цілі, то в дарунок отримуємо самоствердження й внутріш-
нє задоволення. Поставлені особисті цілі сприяють само-
визначенню людини. Люди, які самостійно визначають 
своє життя, живуть значно краще від тих, які знаходяться 
під стороннім впливом. Вони здоровіші й щасливіші. Ось 
чому важливо ставити перед собою особисту ціль.

Поставлена ціль допомагає людині швидко приймати 
сміливі рішення і віддавати перевагу тим моментам жит-
тя, які сприяють її досягненню. Поставлена ціль полегшує 
розпізнавати несуттєві моменти життя, уникати й ігнору-
вати їх. Це значно спрощує життя.

Отже,вельми корисно ставити перед собою ціль, бо 
вона допомагає ділити життєві моменти на суттєві й менш 
суттєві. Адже часу й сил, які є в нашому розпорядженні, 
а також коштів рідко вистачає на все те, що нам здається 
цікавим. Якщо ви не бажаєте виснажувати себе гонитвою 
за великою кількістю бажань і постійно зазнавати невдач 
на цьому шляху, а дійсно осягнути конкретну мету в жит-
ті, то треба впорядковувати свої бажання й інтереси й ро-
зрізняти, що є «обов'язкове», «важливе», 
«добре, якщо вийде» чи «надто 
втомливе, дороге й небезпеч-
не». При цьому вельми важливо 
проявляти віру в досягнен-
ня мети тими засобами 
й часом, який ми має-
мо в своєму розпо-
рядженні. Перед тим, 
як поставити перед со-
бою ціль, треба запитати: 
«Яку ціну ти готовий за 
неї заплатити?»

Як зрозуміти, чого я 
хочу?

Не кожна людина розуміє, яку 
насправді ціль вона бажає досягнути. 
Адже в житті є чимало всього ціка-
вого й привабливого. Утім, важливо 
з'ясувати, які цілі є твоїми, а не твоїх 
батьків, друзів чи ще когось. Адже 
тільки особиста внутрішня мотивація 
додає людині достатньо сил для істин-
ного досягнення мети й отримання 
справжнього задоволення. Ф
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та онуків. Нашою ціллю може бути також здобуття про-
фесійної освіти чи здійснення кругосвітньої подорожі. 
Ціллю життя може бути також збереження здоров’я. На-
лагодження добрих стосунків з людьми, з колегами по 
роботі, членами сім'ї чи друзями може також бути ціллю 
нашого життя. Гідною метою життя є внесок у суспільство 
чи екологію.

Камені спотикання?

Що втрачаємо ми, коли ставимо перед собою ціль у жит-
ті? Недоліки виявляються лише тоді, коли ми неправиль-
но формулюємо свої цілі: 

– якщо ми вибираємо ціль, що не відповідає нашим ба-
жанням, бо запозичили її в інших людей, аби домогтися 
визнання з боку, приміром,батьків чи сусідів;

– якщо ми наполегливо рухаємось до своєї цілі й забу-
ваємо насолоджуватися, йдучи дорогою до її осягнення;

– якщо ми ставимо перед собою недосяжні цілі;
– якщо ми не реагуємо гнучко на зміни у своєму житті, 

змінюючи ціль чи способи її досягнення;
– якщо на нас тиснуть з метою досягнути ціль за нере-

альний проміжок часу.

Жодна людина не повинна перекладати це життєво 
важливе завдання на іншу людину. З'ясуйте, що саме ви 
бажаєте досягнути у своєму житті. Аби наприкінці життя 
вам не довелося казати, що ви жили не своїм життям, а 
життям своїх батьків чи так званих друзів, або певними 
уявленнями, які переважають у суспільстві.

Звичайно, для прийняття життєво важливих рішень 
доцільно використовувати поради й досвід інших людей. 
Адже немає потреби робити ті самі помилки, які люди 
робили досі, і не треба заново винаходити колесо. При 
цьому може трапитися так, що ви оберете зовсім інший 
напрямок. Як це відбулося у випадку з царським сином у 
вище наведеній історії. Важливо визначати життєві цілі й 
постійно тримати їх у полі зору: «Чи знаходжуся я все ще 
у заданому напрямку, а чи хочу змінити його?» Цілі, які 
ми ставимо перед собою, не мають бути прив’язаними до 
статків чи грошей і не повинні вимагати від нас повної са-
мовіддачі. Треба обов’язково запитувати в себе: «Чи при-
носить мені ціль задоволення? Чи прагну я дійсно саме 
цієї цілі?»

Ми визначаємо цілі відносно різних життєвих потреб: 
ми, приміром, ставимо перед собою ціль – навчитися гра-
ти на органі, в'язати теплі шкарпетки чи светри для дітей 
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Окрім цього, нехай ваше невдоволення й розчаруван-
ня спонукають вас задуматися над тим, що саме не подо-
бається вам у житті. Зробіть потім конкретні висновки з 
того, що ви хочете змінити і як хочете діяти далі. Адже 
саме це допоможе вам визначити важливі цілі в житті.

Слідування за Христом – це ціль життя?

Досі ми говорили про цілі, які стосуються земного жит-
тя. Але нам, християнам, відкриваються значно більші 
можливості щодо цілей, які ми можемо ставити перед со-
бою у житті.

Під час хрещення Ісус мовить будь-якому християнину: 
«Ти – Мій». Христос пропонує включити Його до персо-
нального переліку наших життєвих цілей. Їх спектр сягає 
від виповнення Божої волі у виконанні Його заповідей 
через активне наслідування Його суті й проголошення 
словом і ділом Євангелія Ісуса й аж до підготовки до дня 
Господнього.

Розмірковуючи надземними цілями, не забуваймо за-
лучати до цього Господа. Будь-який християнин може по 
праву ставити перед собою ціль осягнути спілкування і 
вічне єднання з Христом.

Знайти ціль у житті?

Людям важливо задовольнити важливі життєві потре-
би, як-от потребу у безпеці, їжі чи участі в соціальному 
житті, перш ніж вони зможуть поставити перед собою 
інші цілі, як-от налагодження стосунків й самореалізація.

Психолог дає поради, як саме віднайти потрібну для тебе 
ціль. Згадайте своє дитинство, які бажання і мрії були у вас 
тоді? У якій ролі ви уявляли себе найчастіше і найохочіше?

Подумайте, які слова будуть сказані про вас біля моги-
ли. Яку пам’ять ви залишите про себе?

Згадайте людей, якими ви захоплюєтеся. З'ясуйте, чому 
ви ними захоплюєтеся, і чи не могли б вони бути для вас 
прикладом для наслідування?

Запитайте в себе: «Чого я хочу досягнути у професійно-
му чи в особистому житті, у партнерстві та сім'ї, у фінан-
совому відношенні чи з огляду на мої інтереси і можли-
вості?»

Запитайте в себе: «Що досі приносило мені радість і 
задоволення в житті? На які види діяльності та для яких 
завдань у мене завжди вистачало енергії? Хто допомагав 
мені в цьому? Від чого саме я почував себе щасливим? Що 
я маю робити, аби це відбувалося якомога частіше?»

Будь-який християнин прагне
бути учнем Христа
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ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА

«У Клаусштейнерській церкві стояв пустельник весь у роздумах», – писав Віктор 
фон Шеффель про Клаусшейнську каплицю в приході Агорнталь у Франконсь-
кій Швейцарії. Вельми стара, датована, згідно з Першим закликом, близько 1139 
року каплиця походить від романських часів. У роки панування у цій місцевості 
дворянської сім'ї фон Рабенштайн католицька каплиця стала в 1566 євангелись-
ко-лютеранською. З 1723 по 1739 рік каплиця була перебудована в стилі бароко, 
католицький вівтар був замінений протестантським кафедральним вівтарем. 
Орган з майстерні Кульмбахського будівельника органів Даніеля Фелікса Штрей-
та був привезений сюди також у 1739 році. У ході реконструкції у 1738/39 роках 
художник Фрідріх Герольд створив стельову картину «Поклоніння пастухів» та 
картини на хорах. На цих полотнах зображені сцени життя Ісуса. На одній з кар-
тин на хорах зображено запровадження Ісусом Святого Причастя відповідно до 

Євангелія від Матвія. Ісус сидить в оточенні Апостолів: шість Апостолів ліворуч від Нього і шість – праворуч від нього; вони 
саме збираючись ламати хліб. Праворуч від Ісуса ми розпізнаємо Апостола Петра, а ліворуч від Ісуса – Апостола Івана Зеве-
дея. Навпроти Ісуса, поза всяким сумнівом, художник свідомо зобразив постать Юди Іскаріотського.

ПО ЧОМУ МОЖНА РОЗПІЗНАТИ ЮДУ? (Відповідь див. на стор. 2)

1. У якій з Євангелій мовиться про «невіруючого Хому»?
A) у Євангелії від Матвія
Б) у Євангелії від Марка
В) у Євангелії від Луки
Г) у Євангелії від Івана

2. Як довго триває Страсний тиждень у церковному році?
А) від Вербної неділі до Страсної п'ятниці
Б) від Великодньої неділі до суботи після Великодня
В) від Вербної неділі до Страсної суботи
Г) від Вербної неділі до Великоднього понеділка

3. Хто є автором пісні «Щасливий той, хто має союз 
з Христом» (№ 269 із російськомовного пісенника)?
A) невідомий автор
Б) Йоганн Крюгер
В) Йоганн Шеффлер
Г) Йоганн Вальтер

4. З якого біблійного тексту взято назву пісні «Осанна Сину
Божому» (№ 25 з російськомовного пісенника)?
А) Псалом 1, 1–2
Б) Від Івана 1, 29
В) Діяння, глава 2
Г) Від Матвія 21, 1–11

5. У якій біблійній цитаті мовиться про те, що Марія Магдалена
прийняла воскреслого Ісуса за садівника?
A) Від Матвія 28, 19
Б) Від Луки 24, 1
В) Від Івана 20, 15
Г) Від Марка 16, 15

6. Який римський імператор правив у час розп'яття Ісуса?
A) Тіберій
Б) Нерон
В) Август
Г) Доміціан

7. Яким словом позначаються страждання Ісуса Христа?
A) пристрасті
Б) літургія
В) Адвент
Г) Великдень

8. Кому адресовані Діяння Апостолів?
A) до Іусту
Б) до Феофілу
В) до Хоми
Г) до Тита

9. З ім'ям якого патріарха пов'язують виноградарство?
А) з ім'ям Авраама
Б) з ім'ям Йосипа
В) з ім'ям Якова
Г) з ім'ям Ноя

10. Який Апостол вперше здійснював служіння у сані Пер-
шоапостола
у Новоапостольській церкві?
A) Йоганн Готфрід Бішоф
Б) Фрідріх Кребс
В) Ханс Урвілер
Г) Герман Ніхаус
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