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у столиці Німеччиниу столиці Німеччини

Тема номера: 
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Діти і церкваДіти і церква
Як навчити дітей дякувати?

Бути християнином сьогодніБути християнином сьогодні
"На Господа здай твою дорогу..." 
(частина 2)
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Бог творить нове
Господь творить нове. Він творить водночас нові 
знання завдяки діянню Святого Духа і веде нас до 
досконалого пізнання Ісуса Христа.

Я знаю, що декому доводиться з цим нелегко. 
Адже вони роками проявляли віру, про яку про-
повідували, а тепер усе по-іншому, усе по-новому.

Але що є важливішим – те, у що ти вірив, говорив, 
проповідував і чув багато років, чи те, що походить 
від Святого Духа і наближає тебе до Ісуса Христа?

Дорогі брати й сестри, не тримаймося прискіпливо старого тільки тому, що 
впродовж багатьох років ми про це чули і вірили. І справа не в тому, було це 
правильно чи ні.

Важливе питання, яке треба поставити собі, полягає в наступному: чи збли-
жують мене нові знання до Ісуса Христа? Якщо це так, то я піду цим шляхом і 
прийму їх. Однак якщо ці нові думки не відповідають Божій волі й віддаляють 
мене від Ісуса Христа, то я нехтуватиму ними.

Нове пізнання від Святого Духа веде мене до спасіння, до благословення, і 
ще більше зближає мене до Ісуса Христа. Приймімо його. Брате, сестро, до-
зволь Святому Духу вести тебе! 

З сердечними вітаннями,  
ваш

Жан-Люк ШнайдерЖан Люк Шнайдер
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1 жовтня 1920 року – це один із найвиз-
начніших днів в історії Берліна. Цього 
дня після довгої політичної боротьби 
набув чинності «Закон про створення 

нового муніципалітету Берліна», скорочено 
«Закон про Великий Берлін». Унаслідок об'єд-
нання семи міст, 59 сільських громад і 27 ма-
єтків населення Берліна за одну ніч подвоїлося 
й становило близько 3,8 мільйонів осіб. Таким 
чином Берлін став на той час третім за величи-
ною містом у світі після Лондона і Нью-Йор-
ка. Одним з 20 адміністративних райо-
нів міста був Пренцлауер-Тор, якого через рік 
перейменували в Пренцлауер-Берґ. Цей місь-
кий район, розташований на північному схо-
ді Старого Берліна, до середини XIX століття 
використовувався переважно для сільського 
господарства. Проте після заснування Німець-
кої імперії, починаючи з 1870-х років, він пере-
жив бум, який досі формує його з точки зору 
архітектури як найбільшого однорідного ра-
йону старої забудови епохи Грюндерства в Ні-
меччині. Після адміністративної реформи 2001 
року «Пренцльберґ» уже не є самостійним ок-
ругом, а частиною адміністративного округу 
Панків, одного з нинішніх дванадцяти округів 
Берліна, у кожному з яких проживає близько 
300 000 мешканців.

4
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БОГОСЛУЖІННЯ В БЕРЛІНІ-ПРЕНЦЛАУЕР-
БЕРЗІ/НІМЕЧЧИНА

ДАТА: 22 травня 2022 р.
БІБЛІЙНА ЦИТАТА:  Від Івана 7, 38–39
ВСТУПНА ПІСНЯ: «У тузі Невіста тривало чекає» 
(№ 285 у російськомовному пісеннику)
СУПРОВІД: Окружні Апостоли Міхаель Еріх, 
Рюдіґер Краузе, Вольфґанґ Надольний, Райнер 
Шторк і Юрґ Цбінден, помічники Окружного 
Апостола Френк Дзур і Хельге Мучлер, а також усі 
Апостоли регіонів служіння Окружних Апостолів 
Р. Краузе і В. Надольного
СВЯЩЕННОДІЙСТВА: проводи на заслужений 
відпочинок Окружного Апостола Вольфґанґа 
Надольного; зведення у сан Апостола Томаса Крака;
передача округу Берлін-Бранденбург Окружному 
Апостолові Рюдіґеру Краузе

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ
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Д орогі брати і сестри, пісня, яку хор щойно ви-
конав, є прекрасним вступом до нашого бого-
служіння. «Бог присутній всюди! Завжди Він 
із нами!». Ми не раз це переживали і так буде в 

майбутньому. Бог є і завжди буде присутній скрізь. Він із 
нами і так буде надалі.  

Я знаю, що сьогодні особливий день для округу Берлі-
на-Бранденбурга. Окружний Апостол після 17 років пере-
бування в цьому сані виходить на заслужений відпочинок. 
Коли така Божа людина йде на відпочинок і Реґіональна 
церква Берлін-Бранденбург об’єднується з Реґіональною 
церквою Північна й Східна Німеччина, то це особлива 
подія. І я це розумію. Спливає чимало спогадів, з’явля-
ються емоції, можливо, виникають певні питання чи на-
віть занепокоєння, і це абсолютно нормально. Адже ми 
по-особливому ставимося до нашої церкви. Ми не просто 
члени певної організації, ось чому ця подія торкається на-
шого серця. Ми тісно пов'язані зі своєю церквою, і якщо 
відбуваються зміни, то вони відгомоном відгукуються у 
нашому серці, і це абсолютно нормально.

Жива вода
Але, дорогі брати й сестри, з іншого боку, якщо ми по-

дивимося на те, що відбувається, з позиції Бога, то зро-
зуміємо: це чудова сторінка, яка вписана Богом у літопис 
Регіональної церкви Берліна-Бранденбурга. Бог перегор-
тає сьогодні цю сторінку і розпочинає писати нову. Най-
головніше це те, що автором цього літопису є Сам Бог, Ісус 
Христос. Він писав його досі й продовжуватиме писати 
далі. Бог був і буде присутній всюди, Він був і буде в май-
бутньому завжди з нами. Прекрасним є кінець цієї історії, 
він нам добре відомий: Друге Пришестя Ісуса Христа. У 
цьому відношенні не відбулося жодних змін. Я гарантую, 
дорогі брати й сестри, що так буде й надалі. Бог був, є і 
буде присутній скрізь. Він завжди із нами.

Н ещодавно я натрапив на нашу біблійну цитату й 
спершу подумав: «Вона добре відома всім». Але 
потім з'ясував, що вона дуже рідко, практично 

ніколи, не використовувалося як основа для богослужін-
ня. Причина цього проста: ця біблійна цитата є дещо про-
блематичною. Перекладачі різняться у міркуваннях, як 
правильно її перекласти. 

«Хто вірує в Мене, як Писання каже, то ріки води живої з нутра 
його потечуть!» Так Він про Духа казав, що Його мали прийняти 
ті, які увірували в Нього. Не прийшов був ще Дух Святий, бо Ісус не 
був ще прославлений».

Цитата із Біблії: Від Івана 7, 38-39



НС, 11/2022 7

У Біблії перекладу М. Лютера, якщо додати ще поперед-
ній вірш, мовиться: «Коли спраглий хтось, нехай прийде 
до Мене і п’є! Хто вірує в Мене, як Писання каже, то ріки 
води живої з нутра його потечуть!» Отже, Ісус веде мову 
про те, що спрагла людина має прийти і напитися у Ньо-
го. І якщо вона вірує в Нього, то з її нутра – тобто нутра 
віруючої людини – потечуть ріки живої води. В інших пе-
рекладах мовиться, що ріки живої води потечуть з нутра 
Ісуса Христа.

Я маю сказати, що у мене немає проблем з різними пере-
кладами. Мене обидва влаштовують, обидва є влучними, а 
отже, непроблематичними.

В ода у Святому Писанні є символом вічного життя. 
Вода, жива вода є, отже, символ спасіння, символом 
вічного життя та єднання з Богом. А спрага душі – 

це потреба, яку вона відчуває, коли віддалилася від Бога. 
Ми знаємо чимало біблійних цитат, у яких мовиться про 
те, що вода символізує вічне життя. Однак Ісус Христос 
використовує це образне порівняння для чогось іншого. 
Він порівнює воду зі Святим Духом. Це викликало у мене 
неабиякий інтерес. Вода у нашій цитаті образно порів-
нюється зі Святим Духом. Ісус посилається на стародавніх 
пророків, які неодноразово передрікали, що наприкінці 
часів Бог виллє на Свій народ воду чисту, воду живу, аби 
очистити й освятити його (пор. Єзекіїль 36, 25). Ця вода є 
вказівкою   на Святого Духа, завдяки Якому відбувається 
освячення й очищення віруючої людини.

Ісус Христос, як мовиться у нашій біблійній цитаті, під-
хоплює цю думку й наголошує, що даруватиме цю воду. А 
далі сказано: «Так Він про Духа казав, що Його мали прий-
няти ті, які увірували в Нього». Ісус обіцяв Своїм учням, 
що коли відійде, то пошле їм Святого Духа, Який походи-
тиме від Отця (пор. Від Івана 15, 26). Він пояснював, що 
Святий Дух освятить, очистить їх і готуватиме до Його 
Другого Пришестя, але не відразу: спершу Господь буде 
прославлений; спершу Він помре на хресті.

Коли Ісус помер на хресті, то один із солдатів пробив 
Йому списом ребро. З Його тіла вилилась кров і вода. Це 
було свідченням про те, що після принесеної Ним жерт-
ви стало можливим зішестя Святого Духа і святкування 
Святого Причастя. Після Його жертви можна здійснювати 

хрещення Водою і Запечатання Святим Духом. Ось таким 
є моє пояснення. Я розумію, що все це з огляду на теологію 
є дуже складним. Утім, не це є найважливішим у нашій 
біблійній цитаті.

Мене зацікавили слова Ісуса про те, що людина, яка 
вірить у Нього, отримає цю воду. Це важливо для нас. 
Отже, віра в Ісуса Христа є важливою передумовою прий-
няття Святого Духа, зокрема, дару Святого Духа. Про 
це вів також мову Апостол Петро на П'ятидесятницю. У 
своїй проповіді він зокрема вів мову про Ісуса Христа і мо-
вив: «Покайтесь …і нехай кожний з вас охриститься в Ім'я 
Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете 
дар Святого Духа» (Діяння 2, 38). Отже, віра в Ісуса Христа 
є важливою передумовою прийняття Святого Духа. Ви не 
можете прийняти дар Святого Духа, якщо не будете віри-
ти в Ісуса Христа. Це по-перше.  

Т епер йдемо далі: віра в Ісуса Христа – це не тільки 
важлива передумова прийняття дару Святого Духа. 
Вона є також передумовою впливу святих таїнств 

на наше спасіння. Зокрема, таїнства Святого Причастя, 
таїнства святого хрещення Водою і Святого Запечатан-
ня. Отже, таїнства і його спасенний вплив можуть бути 
дієздатними, поки існує віра в Ісуса Христа. Якщо є недо-
статньо віри в Ісуса Христа, то неможливо істинно відчу-
ти діяння і вплив Святого Духа. Неможливо відчути втіху 
від Святого Духа; неможливо зазнати від Нього очищен-
ня, укріплення і наснагу. Неможливо переживати присут-
ність Ісуса Христа.

Отже, ми повинні потурбуватися про те, аби наша віра в 
Ісуса Христа була міцною, аби ми могли по-справжньому 
відчути вплив Святого Духа й таїнств. Якщо віра слабка, 
то слабким буде також вплив Святого Духа. Віра в Ісуса 
Христа! Що це означає? У Святому Писанні мовиться: 
«Віра є запорукою того, чого сподіваємося, - доказ речей 
невидимих». (Євреїв 11, 1). Брати й сестри, я дещо зупи-
нюся на цьому місці. Воно є важливим. Вірити – отже, не 
сумніватись у тому, чого не бачиш. Люди завжди мали з 
цим проблеми, але в мене складається враження, що це і 
сьогодні є для них значною проблемою. Важливо вірити і 
не сумніватися у тому, чого не бачиш. Цілком природно, 
що сьогодні між тим, що проповідується, тобто про що 
каже нам Бог, і тим, що ми бачимо, існує велика прогалина 
і розбіжність. Звісно! Розбіжність завжди існує. Іноді вона 
є навіть істотною. Бог каже: «Це чорне», а ми бачимо біле. 
Сучасна людина не сприймає такі розбіжності.

Вона проявляє сумнів, бо не бачить чи не розуміє чо-
гось. Я не буду зараз перераховувати всього того, що сто-
сується відносин з Богом, що відбувається в громаді, та 
іншого. Отже, ми чуємо одне, а бачимо інше. Для багатьох 
це є перепоною. Ось чому слабне віра. Іноді ми чуємо: 
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Ми не можемо звернути у віру весь світ,
  але раз-по-раз, тут і там, ми можемо 
         надавати допомогу. Своїми словами, 
             своєю поведінкою і вирішенням проблем 
                  ми здійснюємо свідчення.
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«Ні, це неправда. Розплющ очі, мрійнику. Адже це обман, 
це неправда!» Люди втрачають віру, бо те, що вони бачать 
і сприймають своїми органами відчуттями, не відповідає 
тому, що каже їм Бог. Ось у чому полягає проблема. У 
Катехізисі є прекрасне визначення віри. Він описує віру 
як безумовний зв'язок з Богом, як внутрішнє прагнення 
будувати своє життя відповідно до Його заповідей (пор. 
КНЦ, п. 1.4.1). Нещодавно я знову читав про це в Катехі-
зисі – його варто час від часу перечитувати – і захоплю-
вався таким прекрасним визначенням віри: якщо давати 
вірі саме таке визначення, то існує небезпека, що вона і в 
мене не є достатньо міцною. Ми, можливо, не сумніваємо-
ся в Божих словах, які не узгоджуються з тим, що бачимо, 
однак у нас не завжди існує цей безумовний зв'язок з Ісу-
сом Христом. «Добре, якщо це так, то ...» або: «Якщо Го-
сподь Ісус не виконає для мене цього, то...», чи «Якщо Бог 
не почує мою молитву, то...», або «Якщо Він не втрутить-
ся, то...» - у цьому випадку існує небезпека втратити цей 
зв’язок з Христом. А як відносно заснованого на любові 
до Ісуса внутрішнього прагнення будувати своє життя 
відповідно до Його заповідей? І тут є небезпека втратити 
віру. При цьому проблема полягає ось у чому: якщо цієї 
віри, тобто цієї впевненості, цього безумовного зв'язку, 
цього прагнення бути слухняним Господові вже немає або 
вона не є такою міцною, то ти належним чином не відчуєш 
впливу Святого Духа. Ти раптом вже не отримуєш втіхи від 
Святого Духа. Святий Дух не здатний підбадьорити тебе.

Ти вже не так інтенсивно відчуваєш присутність Ісуса 
Христа в своєму житті. Не таким є твоє підготування до 
Другого Пришестя Ісуса Христа. Святий Дух все ще тут, 
дар Святого Духа все ще з нами, але Він не здатний роз-
критися повністю, бо слабкою є наша віра.  

Я к протидіяти цьому? Нам треба зосередитись на 
тому, що укріпляє нашу віру. Я із задоволенням 
процитую тепер слова Першоапостола Фера, який 

упродовж перебування у цьому сані знову й знову повто-
рював їх. Це слова Апостола Павла з Послання до Римлян: 
«Тож віра із слухання, а слухання через слово Христове» 
(Римлян 10, 17). Як укріпити зв'язок з Ісусом Христом? 
Завдяки споживанню Святого Причастя!

Тепер ви розумієте, до чого я веду: проповідь Божого 
слова, споживання Святого Причастя – це складові бо-
гослужіння. Я знаю, що це піддається сьогодні критиці 
й викликає неабияке обурення. Ось зараз хтось сидить 
у себе вдома на дивані й обурюється. Я не кажу, що всі 
люди, які постійно відвідують богослужіння, мають до-
сконалу віру. Звісно,   це не так. Навпаки, – і нам годі на 
це вплинути – якщо людина навмисне й тривалий час не 
відвідує богослужіння і не приймає Святого Причастя, то 
існує небезпека, що її віра ослабне і вона, таким чином, 
не зможе відчувати вплив Святого Духа. Це не моя вигад-
ка. Це Божественна істина. Щоразу, коли я веду мову про 
це, то деякі брати й сестри обурливо кажуть: «Так, але це 

Бог був і буде присутній всюди, 
Він був і буде в майбутньому з нами. 

Як укріпити зв'язок з Ісусом Христом? 
Завдяки споживанню Святого Причастя!
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життя відповідно до Його волі живляться та підтриму-
ються завдяки прийняттю Святого Причастя. Якщо це 
відбувається, як мовиться в Писанні, то річки живої води 
потечуть з нутра. Що це означає? Потече жива вода, поте-
че спасіння. Тоді в нас не буде нестатку. Тоді буде вдосталь 
води. Тоді за будь-яких обставин відчуватимуть вплив 
Святого Духа.

Є коронавірус чи ні, йде війна чи ні, багатий ти чи бід-
ний, у великій громаді ти чи в маленькій, – скрізь ти мо-
жеш зазнати вплив Святого Духа. Ти відчуватимеш, як 
Святий Дух утішає, веде, очищує та освячує тебе, і навіть 
у несприятливій ситуації готує до Другого Пришестя Хри-
ста. Таке переживає тільки та людина, яка виявляє непо-
хитну віру.

Йдемо далі. Віруюча людина не тільки відчуває це, але 
й з її нутра потечуть ріки живої води. Святий Дух – це 
Дух свідчення. Саме це є визначенням Святого Духа. Свя-
тий Дух свідчить про Ісуса Христа. Він свідчить про Бога. 
Це складає Його сутність.  Святий Дух є Свідком, і якщо 
Він впливає на людину, то вона починає свідчити про 
Ісуса Христа. Вона розповідає про Нього. І, дорогі бра-
ти і сестри, якщо проявляти тверду віру, то ми і сьогодні 

спрощене розуміння! Виходить, винні члени церкви, які 
не мають достатньої віри і не приходять на богослужіння, 
бо є надто слабкими. А ви там, нагорі, ідеальні, і ніколи не 
ставите себе під сумнів!» Ні, я не погоджуюся з цим. Ми 
не є ідеальними. Я відкрито кажу братам і сестрам: «По-
гляньте на розвиток нашої церкви за останні десятиліття!» 
Будь ласка, нехай ніхто не говорить мені, що церква, керів-
ництво церкви, Першоапостол чи Апостоли не ставлять 
себе під сумнів. Прогрес є. Ми дедалі більше ставимо Ісуса 
Христа в центр своєї уваги, дедалі більше фокусуємося на 
Ньому. Не на людях, не на санах, не на організації, а на Ісу-
сові Христові. Огляньмося назад, що було на 30–40 років 
тому який тепер відбувся розвиток у церкві? Ми позбули-
ся шлаку минулого. І продовжуємо працювати в цьому на-
прямку. Я просто нагадую вам про це. Не можна сказати, 
що церква не ставить себе під сумнів. Але ми не несемо 
відповідальність за віру братів і сестер. Адже кожен від-
повідає сам за себе! 

Щ е раз: отже, віра є доказом речей невидимих, 
вона укріпляється завдяки проповіді. Зв'язок 
з Ісусом Христом, прагнення будувати своє 
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ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ
ВОЛЬФҐАНҐ
НАДОЛЬНИЙ:

Окружний Апостол На-
дольний (Берлін-Бранден-
бург, Німеччина) у своїй 
останній співпроповіді 
перед виходом на заслу-
жений відпочинок наголо-
шував, що важко довіряти 

людині, яка мовчить. Та Бог завжди розмовляє з нами, 
людьми, «аби ми спізнали Його, аби довіряли й вірили 
Йому. Отже, не дозволимо, аби будь-що чи будь-хто 
зруйнував цю віру». Хоча сьогодні це не зовсім по-
пулярно, але важливо догоджати не людям, а Богові. 
«Проявляючи саме таку віру, ми будемо рухатися далі, 
незважаючи на те, що відбувається довкола нас. Ми ві-
римо, ми маємо свою точку зору і власну позицію. Ми 
віримо, що збережемо вірність Господові й побачимо 
Його таким, як є. Тоді ми сповнимося радістю, яку сьо-
годні нам годі собі уявити».

ПОМІЧНИК 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА
ФРЕНК ДЗУР:

Помічник Окружного 
Апостола Дзур (Кана-
да) сказав, що перш за 
все важливо бачити са-
мого себе: «Ми можемо 
будь-кому cказати: «Вір у 
Бога, довіряй Йому, слідуй 

за Святим Духом!» А що відбувається зі мною? Мені 
також треба вірити! Якою є моя віра? Якою є моя дові-
ра до Бога? Чи виконую я настанови Святого Духа? Чи 
взагалі я дозволяю Святому Духові оживляти себе?» 
Окружний Апостол вів також мову про те, якщо ми 
дозволимо Святому Духові спрямовувати й вести нас, 
то зможемо відчувати життєдайну силу води: «Тоді 
Святий Дух буде спроможний надавати через нас до-
помогу нашому ближньому. І ми, таким чином, зможе-
мо сприяти його спасінню».  
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Після співпроповіді помічника Окружного Апосто-
ла й двох Окружних Апостолів Першаапостол сказав:  
Дорогі брати і сестри, я узагальню те, що сказали Окружні 
Апостоли. Я вірю, бо хочу вірити. Якщо людина захоче, то 
зможе повірити. Але нехай кожен вирішує сам за себе. Все 
залежить від волі людини.

Сьогодні ми з Божої милості можемо знову святкувати 
Святе Причастя. Для цього ми зосереджуємось на вірі в 
Ісуса Христа. Ми віримо, що Ісус помер на хресті за нас. 
Так Він довів, що безконечно любить нас. Ми віримо, що 
Бог любить нас, бо Його Син помер на хресті. Брате, се-
стро, чи віриш ти все ще у це? Я вірю, що Ісус Христос 
воскрес, що Він переміг пекло і смерть. Чи віриш ти також 
у це? Я вірю, що Він повернеться удруге, бо обіцяв. Чи ти 
також віриш у це? Якщо ми віримо в це, брати й сестри, то 
довіряймо Йому. Довіряймо Його любові, довіряймо Його 
силі, довіряймо Його обітниці. Саме з такою вірою при-
ступімо сьогодні вранці до святкування Святого Прича-
стя. Дозвольте мені ще додати: ми віримо у повноваження, 
якими Ісус Христос наділив Своїх Апостолів. Коли Апо-
стол або уповноважений і зведений ним у сан священнос-
лужитель освячує проскури, то до хліба й вина додаються 
Тіло й Кров Христа. Чи смію я запитати ще раз? Чи віриш 
ти у це? Якщо ми святкуємо Святе Причастя з такою 
вірою, то Ісус Христос сповнить нас сьогодні вранці си-
лою, яка потрібна для майбутнього. Він обов’язково пові-
домить нам: «Я тут! Я присутній! Я з тобою! Я у громаді». 
Саме таке запевнення дарує нам Ісус Христос під час Свя-
того Причастя, яке ми спільно відзначаємо. Бог присутній 
всюди, Він завжди з нами!  

виявимося благословенням для людей зі свого оточення. 
Сьогодні є ще чимало людей, які є духовно спраглими. 
Їм не вистачає любові. Багатьом людям не вистачає миру. 
Вони позбавлені впевненості. Вони бояться майбутнього. 
Отже, вони потерпають від душевної спраги. Своєю вірою 
ми можемо допомогти їм у цьому. Ми не можемо звернути 
ввесь світ у віру, але раз-по-раз, тут і там ми можемо нада-
вати допомогу. Своїми словами, своєю поведінкою, своїм 
вирішенням проблем ми можемо свідчити й показувати: 
«Існує впевненість, існує любов, існує надія і втіха! Ісус 
Христос присутній у Святому Дусі, і для тебе також!»

Дорогі брати і сестри, отже, подбаймо про те, аби наша 
віра була міцною, навіть якщо ми не бачимо того, про що 
Бог веде з нами мову. Довірмося Йому. Він – істина. Не 
сумніваймося у тому, чого не бачимо. Будьмо нерозривно 
пов'язаними з Ісусом Христом! Підживлюймо це прагнен-
ня, сповнюймося внутрішнім бажанням вести своє жит-
тя відповідно до Божої волі. Людина, яка так поступає, за 
будь-яких обставин відчуватиме вплив Божих дарів.

ОСНОВНІ ДУМКИ:

Віра в Христа є неодмінною передумовою спасіння. 
Вона полягає в тому, аби бути переконаними в істин-
ності Його вчення, бути пов'язаними з Ним і сповне-
ними рішучості проявляти Йому слухняність. Віра 
підживлюється проповіддю і споживанням Святого 
Причастя. Завдяки діянню Святого Духа ми надаємо 
допомогу ближньому.

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ
РЮДИҐЕР КРАУЗЕ:

Окружний Апостол Крау-
зе (Північна та Східна Ні-
меччина) згадав про Івана 
Хрестителя, віра якого, 
незважаючи на все, що він 
пережив з Ісусом, ослабла. 
«Людина, яка вірить, не раз 
потрапляє в життєві ситу-

ації, коли віра слабне. Це стосується і нас з вами». Але 
богослужіння дало нам відповідь на запитання, що ро-
бити в такому випадку: «Це старовинний рецепт: Боже 
слово укріпляє нашу віру. «Вони постійно перебували 
в апостольській науці та спільності, на ламанні хліба 
й молитвах» (Діяння 2, 42). Це старовинний рецепт. 
Нам не треба нових рецептів. Хоча віра походить від 
Святого Духа, та все ж ми несемо відповідальність за 
неї. «Тому зберігаймо вірність Господові», – завершив 
Окружний Апостол.
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У продовж останніх днів я розмірковував над ви-
ходом Ізраїлевого народу з єгипетського раб-
ства. За декілька тижнів ізраїльтяни дійшли 
до землі Ханаанської. Мойсей послав дванад-

цятьох розвідників, аби оглянути цю землю. Через сорок 
днів вони повернулися і розповіли Мойсеєві й іншим про 
те, що це дуже добра земля, що родить чимало різних 
плодів. Вони навіть розповіли, що це земля, де течуть мо-
локо й мед.

Досі народ Ізраїлю не раз переживав присутність вели-
кого Бога. Згадаймо тільки про кари для Єгипту чи про 
перехід через Червоне море. Бог й у пустелі турбувався 
про Свій народ. А тепер Його люд стояв перед землею, яку 
Бог приготував їм. Розвідники, що були «князями» наро-
ду Ізраїлю, мали б принести їм добру новину. Однак вони 
зазнали відчай і втратили силу духу. Десять із них вважали 
за неможливе здолати цей народ, бо він, начебто, є вельми 
потужнім. Тільки Халев і, як далі повідомляється, Ісус На-
вин були готові з Божою поміччю виступити проти них. 

Халев навіть намагався заспокоювати чоловіків. Однак 
йому це не вдалось. Десять розвідників у цей момент не 
покладалися на Бога. Вони бачили одні тільки труднощі. 
Їхнє невірство викликали умови світського життя. Вони 
опустили руки й урешті-решт навіть докоряли великому 
Богові. 

Окрім цього, аби підсилити своє особисте бачення, 
вони поширювали наклепи й чутки. Розповідали про те, 
що ця земля «пожирає своїх мешканців» і що там живуть 
велетні (Числа, розділ 13). І що це відбувається постійно. 
Невірство спотворює масштаби. Вони вдалися до чуток, 
аби виправдати своє власне бачення.

Ми також не раз переживали присутність Бога у своє-
му житті: Його поміч, вислухану молитву і, можливо, 
навіть щось особливе у житті з вірою. Та, очевидно, ми 
не завжди проходимо випробовування вірою. Бо Бог не 
вислухав нашу молитву, бо не справдилася наша віра. Тоді 
нам треба згадати про те, що саме великий Бог уже здій-
снив для нас. Нам властиво також перебільшувати те, що 
відбувається з нами. У цей момент ми не бачимо того, що 
Бог передбачив для нас. Утім, подібне трапилося також з 
Апостолом Петром, який, побачивши сильний вітер, по-
чав тонути (Від Матвія 14, 30). Бо засумнівався. Господь 
підхопив і врятував його.

Що б з нами не відбувалося, пам’ятаймо, що маємо Бога, 
Який поруч з нами. Не втрачаймо мужності й сили духу, 
адже Господь свого часу мовив: «Заспокойтесь, – це Я, не 
страхайтеся!»

Рюдіґер Краузе

Не бійся!

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ
РЮДІҐЕР КРАУЗЕ

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 29.12.1960 р.
ПРОФЕСІЯ: криміналіст
ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ з 05.12.2010 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Німеччина (Берлін, Бранденбург, Бремен, Гамбург, 
Мекленбург-Передня Померанія, Нижня Саксонія, Саксонія, Саксонія-Ангальт, 
Шлезвіг-Гольштейн, Тюрінгія), а також Білорусь, Великобританія, Гренландія, 
Киргизстан, Монголія, Норвегія, острів Мен, Польща, Росія, Таджикистан, 
Туркменістан, Швеція, Узбекистан, Фінляндія та Естонія.
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Окружний Апостол Краузе
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

М аленький Симон хоче вилізти 
на дерево. «Це неможливо, 
у тебе не вийти!» – хитає 
головою бабуся. «Що? Ти 

хочеш отримати атестат про середню освіту? 
Не з твоїми здібностями», – чує Кірстен від 
своєї вчительки. «Ви хочете очолити цей 
проект? Що ж, спробуйте. Але я одразу кажу, 
що це Вам не під силу», – чує Міріам від свого 
начальника. 

Шкода, що нас упродовж всього життя су-
проводжують скептики. Коли ми сміливо 
робимо крок уперед, то нам дають зрозуміти: 
краще не роби, бо впадеш. У цих людей, як 
правило, немає злого наміру. Вони бажають, 
аби ми вберегти себе від біди. Але водночас 
вони – здебільшого несвідомо – подавлюють в 
інших упевненість сміливця. Вони заважають 
маленькому хлопчику здобути власний досвід 
і винести урок з падіння, коли він вчиться хо-
дити. Вони заважають Симону вчитися реаль-
но оцінювати небезпеку й відповідно діяти. 
Так Кірстен ніколи не довідається, чи зможе 
здобути атестат про середню освіту. А Міріам 
треба проявити ще більше самовпевненості, 
аби думка її начальника не стала її власною. 
Такий підхід гальмує розвиток людини.

Так, є факти, які застерігають нас від не-
безпеки. Якщо хлопчик хоче пройтися бордю-
ром уздовж жвавої проїжджої частини, то 
легковажно потурати йому. Імовірність того, 
що після невірного кроку він все ще зможе 
винести з цього для себе урок, є не надто ви-
сокою. Коли маленька дитина намагається 
витягнути тліюче поліно з каміна, то не треба 

сприяти цьому. Бо надто високий ризик спа-
лаху небезпечної пожежі.

Ісус не раз пояснював Своїм учням і людям, 
які слухали Його, що саме є неприпустимим 
у Божому Царстві. Їх неабияк обурювали су-
ворі висловлювання Господа, зокрема, Його 
Нагірна проповідь чи Його спілкування з 
багатим юнаком. Розглянемо детальніше не-
двозначний заклик Ісуса: «Все, отже, що бажа-
ли б ви, щоб люди вам чинили, те ви чиніть 
їм». Хто з нас може твердити, що хоч би раз в 
житті байдуже не обходив цю браму, бо ваби-
ла інша перевага, яку ми згодом використову-
вали на шкоду свого ближнього. Нехай навіть 
у вигляді принизливого зауваження на адресу 
іншого, аби привернути насмішника на свою 
сторону. Або згадаймо ще такі слова Господа: 
«Легше верблюдові пройти через вушко в гол-
ці, ніж багатому ввійти в Боже Царство» (Від 
Матвія 19, 24). Неймовірно вузькими є двері в 
Небесне Царство.

Учні це розуміли. Тому боялися, що жодна 
людина не зможе пройти крізь ці двері. А що 
робив Господь? Людей, які слухали Нагірну 
проповідь, Він закликав утілювати Його слова в 
життя та будувати дім на камені. Він підбадьо-
рював їх, спонукав до дії. А як поступив Господь 
у випадку з багатим юнаком? Він підбадьорював 
Своїх учнів, мовлячи: «У людей це неможливо, 
Богові – все можливо» (Від Матвія 19, 26).

Нам годі вплинути на хід подій. Однак ми 
можемо підбадьорювати людей, заохочу-
вати їх, аби вони здобували добрий досвід 
спілкування з Богом: «Спробуй!» Адже «Він 
[Господь] для праведних зберігає допомогу» 
(Приповідки 2, 7). Чи здатні ми на це!?

СЛІДУВАТИ

Для Бога немає нічого
неможливого
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М оя мама не перестає мене 
дивувати. Те, що вона 
розповіла під час останньої 
телефонної розмови, мене 

вельми зворушило. Маю сказати, що моїй 
мамі виповнилося вже 97 років. Вона, як і 
раніше, живе переважно самотньо у своїй 
квартирі в будинку із соціальним забез-
печенням. Звідти її забирають на бого-
служіння. Так мало бути також в одну з 
останніх неділь.

Вона вже була готова виходити з 
дому, як раптом їй зателефонували 
й сказали, що, на жаль, через полом-
ку автомобіля не зможуть забрати її 
на богослужіння. Та вона не опустила 
рук. Недовго думаючи, вона взяла свій 
ролатор (опору-ходунок) і попрямува-
ла до пекарні. Там вона залишила його, 
помолилася і попросила Бога, аби ніх-
то його не взяв, а сама почала зупиня-

ти попутні машини. Одна з них згодом 
зупинилася, і водій спитав, куди їй 
треба. Точної адреси церкви вона не 
знала, тому сказала: «Погляньте, будь 
ласка, де знаходиться Новоапостольсь-
ка церква». Адресу швидко знайшли й 
привезли її в церкву. 

Вона вельми раділа, що приїхала до 
своєї громади. У цей день було хре-
щення і в церкві було багато гостей, 
тому місце, де моя мама зазвичай си-
діла, було зайняте. На радість, диякон 
привів її на місце у першому ряду. Вона 
була вельми щаслива, що мала змогу 
спостерігати за тим, що відбуваєть-
ся на богослужінні у безпосередній 
близькості від вівтаря. Після бого-
служіння хтось з парафіян привіз мою 
маму додому. Подякувавши Богові, 
вона взяла свій ролатор, який все ще 
стояв перед пекарнею.

Радість 
у Господі
«Втішайся в Господі, 
і Він сповнить тобі 
бажання твого серця.» – 
ці слова з Псалма 37, 4 
мимоволі приходять 
на пам’ять, коли читаєш 
пережиття з вірою однієї 
нашої сестри.
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Б іблія називає чудеса МОГУТНІМИ 
БОЖИМИ ДІЯННЯМИ ЧИ ЗНАМЕН-
НЯМИ. Для людей з Біблії чудеса зна-
менували Божественне керівництво 

та сприяння. Утім, неважливо, що чудеса пору-
шували закони природи, адже в епоху Старого 
й Нового Заповітів ще не було знань про них.
Бог врятував Свій народ, коли він проходив 
Червоним морем, Він вів його пустелею у 
Ханаан-землю: чудо полягало не тільки в тому, 
що Бог з води звів потужну стіну чи що Він 
посилав манну з небес, а насамперед в тому, що 
Він серед багатьох народів вибрав Свій народ 
і вів та супроводжував його. Ілля та Єлисей, 
два великі ПРОРОКИ епохи Старого Заповіту, 
творили чимало чудес, через них Бог показав 
прихильність до Своїх пророків.  
Чудеса Ісуса визнавали навіть Його вороги. 
Чудеса, які вершив Ісус, підтверджували, що 
Він – Божий Син. Ісус управляв СИЛАМИ 
ПРИРОДИ, як-от вітром. Він ходив по воді 
чи перетворював воду на вино, Він нагодував 
понад 5000 чоловік двома хлібами й п'ятьма 
рибами. Такі чудеса називають ПРИРОДНИМИ 
ЧУДЕСАМИ. Адже вони відбуваються як у 
природі, так і з природніми явищами. У писаннях 
Нового Заповіту розповідається також чудо 
ПОВЕРНЕННЯ ІСУСОМ ПОМЕРЛИХ ДО ЖИТТЯ.
Ісус зцілював будь-яку НЕДУГУ: сліпоту, 
лихоманку, кровотечу, проказу, параліч та 
епілепсію, а також проганяв бісів. Він зцілював 

людей без зайвої метушні. Йому не потрібні 
були ні довгі молитви, ні магічні слова, ні 
загадкові церемонії. Люди мали зрозуміти, що 
чудеса – це ЗНАМЕННЯ, ЩО ВКАЗАЮТЬ НА 
БОЖІ ДІЯННЯ і на благотворне ставлення Бога 
до людей. Він не бажав, аби люди слідували 
за Ним тільки тому, що бачили Його чудеса; а 
тому, що повірили – як мовиться в Євангелії від 
Івана 17, 31 –, «що Ісус - Христос, Син Божий».
Чудотворні зцілення передбачали ВІРУ хворих 
чи молитви інших людей за них. У Євангеліях 
не рідко мовиться: «Віра твоя спасла тебе!» 
Коли Ісус повернувся до свого рідного міста 
Назарету, то звершив небагато чудес, бо там 
не було віри в Нього. Коли Іван Хреститель 
хотів дізнатися, чи є Ісус істинно Месією, то 
Ісус указав на дива: зцілення сліпих, кульгавих, 
прокажених і глухих, на воскресіння померлих 
і на проповідь Євангелія бідним. Ісус наділив 
Своїх УЧНІВ також здатністю творити чудеса.
Від природних чудес і чудес зцілення 
відрізнялися чудеса, які визначали життя 
Ісуса і вказували на Його БОЖЕСТВЕННЕ 
ПОХОДЖЕННЯ. Такими чудесами були, 
приміром, народження Ісуса від Діви Марії, 
воскресіння мертвих, сонячне затемнення 
після смерті Ісуса на хресті. Адже будь-які 
чудеса Ісуса є незначними у порівнянні з чудом 
Його воскресіння. Бо тут на першому плані 
знаходиться не порушення законів природи, а 
СПАСЕННЕ ДІЯННЯ БОГА.

Десять прокажених через свою хворобу були ізольовані від суспільства. Вони жили 
окремо, відірвані від звичного життя. Та ось до них приходить Ісус і рятує їх від 
недуги. Неабияке чудо... 

Чудеса

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

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»

ІЗ БІБЛІЇ
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Емма та Пауль їдуть з батьками у відпустку на Північне море. Як тільки 
вони приїхали й розпакували валізи, то одразу ж подалися на пляж. Невдовзі 
дітям захотілося поласувати морозивом, а згодом – піцею і лимонадом. 
А чи вміють близнюки дякувати за ці численні «дрібниці»?

Чи ти вже сказав сьогодні «дякую»? Чи ти вже сказав сьогодні «дякую»? 

  ЯК НАВЧИТИ ДІТЕЙ ДЯКУВАТИ?
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«В и навіть не уявляєте собі, як вам до-
бре», – каже мама, коли Емма й Пауль 
стоять перед нею з пляшкою лимонаду 
в руці. «Уявляємо», – каже Емма, і рап-

том вона згадує про свою подругу, з якою ще вчора ввечері 
розмовляла по телефону. Фіона, плачучи, дзвонила їй, бо 
її мама впала зі сходів, і тепер вони, очевидно, не зможуть 
вирушити в похід. Адже вона з таким нетерпінням чекала 
на нього. Саме про це Емма розповіла своїй мамі. А Пауль 
згадав пісню, яку вони минулої п'ятниці співали в окруж-
ному дитячому хорі: «Чи ти сказав сьогодні «дякую» за все 
прекрасне?» – «Можливо, ми помолимося за маму Фіони, 
аби все було гаразд і вони змогли на декілька днів поїхати 
в гори?» – пропонує він. «Слушна ідея, – відповідає мама. 
– Як тільки ви повернетеся додому, то не забудьте помоли-
тися і подякувати Богові за все прекрасне, що пережили за 
сьогоднішній день».

Вдячність – життєва позиція

З давніх-давен філософи вивчали питання «вдячно-
сті», адже вона визначає наше спільне життя і прив’я-
заність один до одного, а також наше самопочуття. Для 
подяки не треба особливої нагоди, про це знав грецький 
філософ Епіктет ще близько 2000 років тому. Він не раз 
висловлював думку: «Могло б бути ще гірше» і визначив 
життєве щастя як здатність бути щасливими і вдячними 
навіть попри пережите нещастя. 

Батьки нерідко скаржаться на своїх дітей, адже вони 
так стараються для них, купують їм усе, аби вони не були 
гіршими за інших, відмовляють собі багато в чомусь, а 
у відповідь не отримують навіть словесного «дякую». І 
справді, сучасне молоде покоління не цінує старання 
своїх батьків, однак, здебільшого не тому, що не люблять 
батьків, а просто тому, що не навчене виражати подя-
ку. Якщо в дитини не сформоване почуття вдячності, 
то вона не буде дякувати. Саме це й відбувається, хоча 
малолітня дитина за підказкою дорослих каже «дякую». 
Малюкові треба в довірливій розмові пояснити, що це 
дуже позитивне почуття, яке зближує людей. Вдячність 
приємна як тому, хто її проявляє, так і тому, кому вона 
адресована.  

Як батьки можуть навчити дітей проявляти вдячність? 
Чи достатньо подавати власний добрий приклад для ді-
тей? Якщо батьки самі не кажуть синові чи доньці «дя-
кую» за будь-яку дрібну послугу (приміром, за те, що він 
щось приніс чи виконав), то не треба очікувати, що діти 
будуть проявляти вдячність за те, що батьки роблять для 
них. Власний приклад є переконливим.

Але треба розуміти, що не можна автоматично навчи-
ти дітей дякувати, що почуття вдячності прищеплюється 
їм відповідно до їхнього віку. Дитину можна, приміром, 
навчити дякувати, коли привернути її увагу до того, що 
про неї турбуються.

А як зробити так, аби поле вдячності поширювало-
ся не тільки на сім'ю, а й на інші сфери життя? Лише 
20 років тому психологи виявили, що вдячність сприяє 
укріпленню здоров'я, благополуччя та психічного ста-
ну. З допомогою відповідних досліджень було з’ясовано, 
на що впливає вміння виражати вдячність. Для цього 
пробанти вели певний час щоденник подяки. В резуль-
таті дослідження психологи виявили, що пробанти були 
щасливішими й задоволенішими, ніж до того. Регулярні 
роздуми про позитивні події та відчуття допомогли їм 
зайняти більш оптимістичну життєву позицію. Окрім 
цього, вони виявилися більш здатними досягати осо-
бистих цілей у роботі, у міжособистісних стосунках та 
у підтриманні власного здоров’я. Навіть дорослим, які 
страждають на нервово-м'язові захворювання, вдалося 
стати більш оптимістичними і краще налагодити зв'язок 
з іншими людьми завдяки 21-денному курсу навчання 
вдячності. Окрім цього, вони почали краще спати і рідше 
страждали від нападів депресії.

Позитивний вплив вдячності можна спостерігати та-
кож у дітей. Згідно з одним американським досліджен-
ням, вдячні діти мають більш позитивне ставлення до 
школи та до своєї сім'ї, ніж невдячні. 

Будь-яка посмішка має значення

Наступного ранку, як тільки Пауль і Емма прокидають-
ся, Емма одразу дзвонить своїй подрузі Фіоні. Вона пові-
домляє, що її мамі стало вже набагато краще і що вони, 
можливо, все ж таки вирушать у похід. Емма в захваті 
й одразу повідомляє про це своїй мамі. «За що ви вдяч-
ні?»  – запитує вона близнюків. Пауль знизує плечима, 
йому нічого поки що не приходить на думку. Тоді мама 
розповідає їм історію про стару мудру жінку.

Стара жінка жила самотньо в маленькій хатині. Якось 
повз неї проходили сільські дітлахи, і маленький хлоп-
чик розповів їй про те, що чув, нібито вона є багатою 
жінкою. Він здивувався, що вона жила в маленькій хати-
ні, а не в замку. Бабуся вдумливо подивилася на дітей, а 
потім розповіла, що багата не матеріально, а – радістю і 
задоволенням у своєму житті.

«Хіба можна бути багатим і не мати грошей?» – запита-
ли діти. Бабуся побачила здивовані обличчя дітей і спи-
тала їх, чи не розповісти їм про цей секрет. Після того, 
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як діти згідливо кивнули головами, вона 
полізла в ліву кишеню своєї куртки і діс-
тала звідти жменю бобів. А потім сказала: 
«У цьому секрет мого щастя і багатства. 
Щоранку, коли я встаю, я беру жменю бо-
бів і кладу їх у ліву кишеню. Щоразу, коли 
я бачу чи відчуваю щось приємне, я беру 
один з бобів і кладу його у праву кишеню. 
Це може бути приємне слово, посмішка, 
красивий птах, який гарно щебече, до-
брозичлива дитина чи щось інше. Увечері 
я дістаю боби з правої кишені і бачу ба-
гатство, яке сталося зі мною за день. І це 
викликає в мені вдячність». Діти з поди-
вом дивилися услід жінці, яка зникла в бу-
динку, вирушивши за кошиком з бобами. 
Вона дозволила дітям взяти жменю бобів 
і покласти їх у ліву кишеню. Після того, 
як діти радісно вирушили додому, жінка 
одразу взяла два боби й переклала їх з лі-
вої у праву кишеню.

Богові належить вдячність

Увечері Емма і Пауль сидять на дивані зі 
своїми батьками та згадують про прекрас-
ний пляжний день, який разом пережили. 
«Я дуже вдячний, що ми маємо один од-
ного, а також – милостивого Бога, Який 
завжди турбується про нас і дозволяє нам 
переживати прекрасні події, як-от цю від-
пустку, – каже Пауль. – За це я кладу один 
біб у праву кишеню своєї куртки». Бать-
ки посміхаються й обнімають своїх дітей. 
«І ми також дуже вдячні за те, що ви є у 
нас. У майбутньому, думаю, ми зможемо 
під час вечірньої молитви дякувати Бого-
ві за кожен біб, який опиниться у правій 
кишені куртки. І прийде час, коли наші 
молитви складатимуться виключно зі слів 
подяки, а не з прохань».

      

7 КРОКІВ ДО ВДЯЧНОСТІ

КАЗАТИ «ДЯКУЮ»: Майже всі батьки учать своїх 
дітей казати слова «дякую» і «будь ласка». Аби вони 
не були просто словами, які дорослі очікують від ді-
тей, діти мають розуміти, за що вони дякують. Дорос-
лі мають пояснювати дітям, чому і за що їм дякувати. 
Аби викликати в дітей розуміння, за що вони дяку-
ють, дорослі можуть, приміром, після святкування 
дня народження виготовити разом з ними листівки з 
подякою чи записати відео й надіслати у вигляді по-
дяки батькам дітей, де відзначали це свято.

ВЕСТИ БЕСІДИ ПРО ВДЯЧНІСТЬ: Кожен день – 
це нагода виражати вдячність. Наприкінці дня сім'я 
може у молитві висловлювати свою вдячність: за те, 
що всі здорові, що всі є разом, що пережили пре-
красні моменти, що почули добрі слова чи отримали 
потрібну допомогу. Інший варіант – вести щоденник 
подяки. Це допомагає дітям і дорослим розміркову-
вати над прожитим днем, побачити у ньому позитив-
не й усвідомити його цінність. Утім, не зайве запи-
тати: «У які моменти я відчував і переживав присут-
ність Бога?»

ДОПОМОГАТИ: Коли діти допомагають виконувати 
певну роботу в сім'ї, то починають розуміти, що інші 
також виконують цю працю, тому вдячні за неї. Цю 
працю вони можуть виконувати як по домашньому 
господарстві, так і в садку чи деінде (приготування 
їжі, прибирання, годування домашньої тваринки, 
стрижка газону, миття машини тощо). Коли батьки 
довіряють своїм дітям і доручають їм виконувати 
певні завдання, то діти розуміють, що їх цінують. Це 
викликає у них вдячність. Приміром, батьки, які за-
ймаються благодійністю чи допомагають сусідам, є 
для своїх дітей добрим прикладом для наслідування. 
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ДАВАТИ: Коли діти дають чи жертвують щось для 
інших, то починають розуміють, що іншим жи-
веться не так добре, як їм. Батьки можуть разом зі 
своїми дітьми вибирати одяг чи іграшки, які пере-
дають нужденним дітям, або робити пожертвуван-
ня для жертв війни чи голодуючим, і 
таким чином показувати, наскільки 
цінними є їхні пожертвування та яку 
вдячність вони викликають.

СВІДОМО ДЯКУВАТИ: Якщо дітям 
часто дарувати подарунки і викону-
вати будь-яке їхнє побажання, то це 
не робить їх вдячними, бо вони прий-
мають їх за належне. Тому батькам 
треба розмовляти зі своїми дітьми й 
пояснювати, скільки зусиль і коштів 
було потрачено, аби придбати той чи 
інший подарунок, чи яким цінним є 
час, який було витрачено для них під 
час відпустки. Дорослі, у свою чергу, 
будуть також прикладом для наслі-
дування, якщо проявлятимуть вдяч-
ність дітям за виконану ними добру 
справу.

ПРОЯВЛЯТИ ОПТИМІЗМ: У багатьох ситуаціях, 
як і жінка літнього віку з нашої історії, можна збаг-
нути, за що треба проявляти вдячність. За сонячне 
світло під час прогулянки, за можливість відвідувати 
богослужіння чи навіть за те, що відчув захист ангела 
у скрутній ситуації.

БАЧИТИ ПОЗИТИВНЕ: Сім'я запланувала здійсни-
ти велосипедну прогулянку, та раптом починається 
гроза і падає дощ, тому доводиться відмінити 
прогулянку. Діти зляться, але батько пояснює їм, 
що дощ дуже потрібний для рослин. Натомість 
він пропонує піти в басейн. Людина, яка вміє 
повернути непередбачувану ситуацію на краще, 
завжди знаходить причини для вдячності.
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Нам, людям, годі жити без довіри. Без недовіри – також! Аби жити без страху, ми маємо про-
являти довіру як до себе, так і до інших людей; ми маємо довіряти навіть якості продуктам 
харчування, міцності мостів чи надійності лікарств. Утім, досвід є також важливою переду-
мовою формування довіри. Ми, зазвичай, довіряємо переважно тим людям, яких знаємо. То як 
нам довіряти Богові, Якого не бачимо?

«На Господа здай «На Господа здай 
твою дорогу…»твою дорогу…» (частина 2) (частина 2)

БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ
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Ч и і яку довіру людина може проявляти, зале-
жить від багатьох факторів. Утім, очевидно, 
відіграє роль спадковий фактор, досвід ран-
нього дитинства, а також соціальне оточення. 

Вони впливають як на впевненість у собі, так і на довіру 
до інших людей. Є люди, які після перенесеної травми, як-
от війна, тортури чи насильство, змогли відновити щирі 
довірливі стосунки тільки зі своїми домашніми тварина-
ми. Довіра до людей давалася їм важко і спостерігалася 
тільки в окремих випадках. Це зрозуміло, якщо взяти до 
уваги, що вони зазнали від інших людей значну травму.

З довірою людина може жити в суспільстві віднос-
но без страху, спокійно та вдоволено, і почувати себе 
комфортно. А людина, яка не проявляє довіри, змуше-
на постійно перевіряти й контролювати інших людей 
чи повністю ізолювати себе від суспільства. Контроль 
вимагає значних зусиль, він практично позбавляє ра-
дості й задоволення життям і ніколи не дозволяє почу-
вати себе у   безпеці. Бо скрізь чатує небезпека, з якою, 

як нам здається, можна впоратися тільки з допомогою 
контролю. Для обох сторін – як для того, хто здійснює 
контроль, так і для того, над ким здійснюється постій-
ний контроль – такий стан є моторошним. Таким чином 
не  формуються добрі стосунки між людьми. Неважко 
собі уявити наслідки такого життя, коли через внутріш-
ню спонуку доводиться ставитися до всього нового чи 
до чужинця – ба навіть до знайомої людини – зі страхом, 
ворожістю і недовірою.  
 
Довіра творить чудеса

Доведено, що учні, яких учителі вважають здібними, 
зазвичай встигають значно краще, ніж ті, яких вчителі 
не вважають такими.

Довіру нерідко плутають з близькістю. Це створює 
труднощі для повсякденного спілкування. Хоча ці оби-
два поняття споріднені, однак їх треба розрізняти: 
близькість виникає, коли люди, працюючи певний час 
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Наступні три поради допомагають викликати довіру 
до себе: 

 Не приховуйте своїх помилок. Якщо якась помилка чи 
невдача спіткала вас, то навчіться нести відповідаль-
ність за неї.

 Не поспішайте з довірою. Довіра зростає, немов рос-
лина. Від потягування маленької билинки її ріст не 
пришвидшується. Те саме відбувається з довірою. 
Довіра потребує часу.

 Просіть пробачення. Дослідження показали, що лю-
дям, які вибачаються, довіряють набагато охочіше й 
швидше, навіть якщо вони вибачаються за те, на що 
не можуть вплинути, приміром, за дощову погоду чи 
за форс-мажорні обставини.

Утрата довіри

Будь-якій людині доводилося зазнавати в житті розча-
рування і втрату довіру. Ми переживали це ще в ранньо-
му дитинстві; коли до нас довго ніхто не підходив, то ми 
плакали, лежачи в ліжечку. Важко передбачити, якими 
наслідками це обертається для життя кожної конкретної 
людини.

«Невже нікому не можна довіряти?» – запитують люди, 
які не раз зазнавали розчарування і втрачали довіру. 
Кожна людина реагує індивідуально на втрату довіри. 
Одні проявляють підозру, інші – відверту ворожість. 
Вони створюють захисний панцир зі скептицизму, не-
довіри й примусового контролю, аби знову не піддатися 
на обман і живуть за гаслом: «Враховуй обман і підлість 
інших, тоді не втрапиш у халепу». Воно, звісно, так і є, 
але це призводить до усамітнення людини. Бо якщо я 
сигналізую іншій людині: «Послухай, я маю тебе контро-
лювати, бо не довіряю тобі!», то чи справедливо очіку-
вати, що ця людина беззастережно довірятиме мені. Ні, 
вона скоріше за все триматиметься подалі від мене.

І хоча всі ми, ймовірно, не раз зазнавали обман з боку 
інших людей і зловживання нашою довірою, та більшість 
усе ж продовжує надавати іншим кредит довіри. Якщо 
ми розчаровуємося в людині, то обурюємося, однак ро-
бимо для себе висновки і продовжуємо довіряти, та, оче-
видно, не тій людині, у якій розчарувалися.  

Чому так? Причина дуже проста: довіра виникає унас-
лідок досвіду, який здобуваємо з самого дитинства. В ос-
нові довірливості лежать два компоненти: упевненість у 
собі, тобто впевненість у своїх силах, і довіра до інших 
людей.

І те, й інше ґрунтується за своєю суттю на такому досвіді: 
людина, яка змалечку засвоїла, що успіх здобувається

чи проживаючи разом, краще розпізнають один одно-
го. Утім, довіра, тобто впевненість у тому, що можна 
по-справжньому покластися один на одного, виникає 
насамперед тоді, коли спільно долають кризові ситуації. 
Недаром кажуть: «Друзі пізнаються у біді».

«Довіра – це добре, контроль – краще»? – ці слова при-
писують В. І. Леніну. Та якою бажаною не була би довіра, 
без іскри здорової недовіри вона справедливо вважаєть-
ся «сліпою» та «наївною» і неминуче призводить до роз-
чарування. Здорова довіра має межі. 

Як навчитися довіряти?

Будь-яка людина свідомо чи несвідомо вирішує, 
довіряти комусь чи ні. Довіра значною мірою ґрунтуєть-
ся на інтелекті, звичках і досвіді. Чесній та відкритій лю-
дині довіряють, як правило, скоріше. Тому, як здається 
на перший погляд, неважко навчитися проявляти довіру. 
Подаємо три основні правила довіри:

 Розмовляйте постійно один з одним, ставтеся з пова-
гою один до одного і надавайте один одному кредит 
довіри. Людині, яка дружелюбно ставиться до ін-
шої людини, залучає її до соціального контакту й до 
спільних бесід, набагато легше довіритися, ніж лю-
дині, яка так чи інакше вважає усіх неадекватними і 
розмовляє з ними командним тоном; або людині, яка 
сором'язлива і ніяк не наважується вступити в розмо-
ву з іншими людьми. 

 Говоріть те, що маєте дійсно на увазі, у що вірите й 
відчуваєте. І виконуйте те, що обіцяєте. Тобто будьте 
достовірними. Так ви викличете до себе довіру.  

 Будьте чесними і правдивими. Адже співрозмовник, 
зазвичай, одразу розуміє, коли кажуть неправду. 
Вираз обличчя, погляд і голос змінюються, коли ми 
обманюємо. Скорочення м'язів навколо очей і рота 
(цілком несвідоме) досить часто видає співрозмов-
никові, чи кажемо ми правду, чи ні. У такому випад-
ку співрозмовник одразу втрачає довіру. Ще більш 
руйнівним для довіри є зухвалий обман ближнього, 
який згодом, щоправда, викривається. Такий обман 
не тільки руйнує довіру, а й підриває довіру співроз-
мовника до самого себе, бо він втрачає впевненість у 
тому, чи здатний розпізнати обман чи ні.

Ці три основні правила показують, як можна навчити-
ся проявляти довіру. Для цього треба спілкуватися з ін-
шими; сміливо показувати себе таким, яким ти є; стійко 
протистояти спокусі обману й отримання вигоди за ра-
хунок ближнього, а також не викликати в нього почуття, 
що ним маніпулюють.
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завдяки вмінню і що більшість людей схильні вина-
городжувати за довіру, буде все ж продовжувати про-
являти довіру. Людина, яка проявляє довіру, свідомо 
й упевнено вірить, що справи підуть так, як було обі-
цяно чи очікувано. Чи відбудеться саме так, то це вже 
зовсім інша історія.

Гарантована втрата довіри

Ми одразу втрачаємо довіру:
 коли, підступно втираємося в довіру іншої люди-

ни, аби потім з допомогою брудних хитрощів от-
римувати користь за рахунок ближнього;

 коли, замовчуючи свої недоліки і маскуючи власні 
помилки, очорняємо інших, виставляючи їх по-
милки на загальний огляд;

 коли за спиною свого ближнього укладаємо проти 
нього союзи, позбавляємо його друзів і витісняє-
мо його зі спільноти; 

 коли ближній довіряє нам таємницю, яку ми розго-
лошуємо, і коли ми сурмимо про його слабкості та 
висміюємо його, але при цьому навмисно прихо-
вуємо чи принижуємо його сильні сторони;

 коли самостійно виконуємо певну роботу, не по-
требуємо поради іншої людини й не дозволяємо 
їй долучитися до неї;

 коли контролюємо все і вся, і наші слова розхо-
дяться з ділами.

Довіра до Бога як внутрішня позиція

Якщо людина вірить у Бога, то довіряє Йому. Довіра 
до Бога – це не покірливе сприйняття долі, не сліпий 
оптимізм чи наївна надія на те, що все буде гаразд, 
а глибоко усвідомлена позиція: без Бога моє життя є 
ніщо!

У Святому Писанні Бога описано як духовну сут-
ність, незмінну й надійну. Бог вірний, Він обіцяє і 
виконує. Віруюча людина, яка довіряє Богові, пере-
живає Його по-різному: як щит, сонце, силу, захист, 
міцність, Спасителя, мовлячи образністю псал-
моспівця. Авраам, Даниїл і народ Ізраїлю саме так 
розпізнавали Його. Господь закликав Мойсея переда-
ти наступним поколінням те, що він пережив з Ним, 
і таким чином зберегти впевненість у Божественні 
діяння.

Хіба це не приклад для нас? У нас є Священне Пи-
сання, у якому описані свідчення про Божу вірність. 
Довіра Божого Сина до Небесного Отця є для нас пре-
красним прикладом для наслідування. Старші брати 
і сестри, батьки й духовні наставники розповідають 
молодим людям про свій досвід віри та про молитви, 
які Бог вислуховував. Вони є для них прикладом для 
наслідування і мотивацією проявляти беззастережну 
довіру до Бога, аби спізнавати Його любов і близь-
кість. 

Покладатися на Бога

Виникає запитання, чому іноді так важко проявля-
ти довіру до Бога. Можливо тому, що люди:

 вірять усіляким висловлюванням більше, ніж Бо-
жому слову, як це відбулося в Едемському саду;

 покладаються більше на власні знання і вміння, 
ніж на Божу всемогутність, як це було колись під 
час будівництва Вавилонської вежі;

 ставлять у центр свого життя багатство і знай-
омства, а не спасіння душі, як про це мовиться у 
притчі про божевільного селянина;

 бачать, що не виконуються їхні особисті очікуван-
ня чи загальнолюдські уявлення, тому, подібно до 
учнів з Емауса, зазнають розчарування, покида-
ють спільноту, замість жити активним молитов-
ним життям.

Спочатку Апостол Петро йшов по воді назустріч 
Божому Синові. Та побачивши вітер і хвилі, він зля-
кався і почав тонути. Це показує, як важливо не сум-
ніватися і зберігати довіру до Бога у будь-якій жит-
тєвій ситуації.

В украй складний момент свого життя протестант-
ський священник Дітріх Бонгеффер в одному зі своїх 
віршів вельми виразно і з повною довірою писав:

Чудово силами добра приховані,
Спокійно ми в майбутнє дивимось,
Бог серед нас і ввечері, і вранці,
Ми кожен новий день стрічаєм з Ним.
Нам також доводиться переживати дні страждання 

і боротьби, ми радіємо перемогам і зазнаємо пораз-
ки, ми щодня маємо справу з небезпеками. Але, див-
лячись на грядущого Христа, ми не покидаємо своєї 
довіри, бо вона, як мовиться у Посланні до Євреїв, 
«має велику нагороду» (Євреїв 10, 35).
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Перебування Апостола Анатолія Будника в регіоні «Україна-Центр»
Апостол Будник у громадах Полтави й Черкаси

У суботу, 10 вересня 2022 року, після тривалої пау-
зи через військові дії на території України, Апостол 
Будник у супроводі окружного старійшини Пальма 

й окружного євангеліста Вілонджа провів у церкві м. Пол-
тави зустріч зі служителями громад Полтави і Харкова. 
В основу цієї духовної зустрічі Апостол поклав слова 
з Діяння Апостолів 5, 42: «І щодня в храмі й по домах не 
переставали навчати й звіщати Христа Ісуса». А в суботу, 
24 вересня 2022 року, Апостол провів таку ж зустріч зі слу-
жителями громади м. Черкаси, в основу якої поклав слова 

з Діянь Апостолів 3, 6: «Петро промовив: «Срібла й золота 
нема у мене; що ж маю, те тобі даю: В ім'я Ісуса Христа Наза-
рянина, встань і ходи!» Проповідь Апостола додала братам 
по служінню неабиякої наснаги для подальшого виконання 
духовних доручень по сану і викликала велику радість, яка 
так потрібна у цей нелегкий воєнний час. 
У неділю, 11.09.2022 року, Апостол провів богослужіння для 
громади м. Полтави, в основу якого поклав слова з Псалмів 115, 2-3:
«Чому б народи мали говорити: «Де ж Він, той Бог їхній?» 
Наш Бог на небі; усе, що захотів, створив Він». А в неділю, 
25 вересня 2022 року, він провів богослужіння для громади 
м. Черкаси біблійною цитатою з Євангелії від Матвія 5, 6: 
«Блаженні голодні та спраглі справедливости, бо вони наситяться». Проповідь Апостола та його молитва за мир в Україні була 
для братів і сестер обох громад значним імпульсом для життя з вірою у цей нелегкий для країни час. Після багатомісячної перерви 
зустріч з Апостолом викликала в них неабияку радість. Після богослужіння вони мали нагоду поспілкуватися з Апостолом, 
розповісти йому про наболіле, поділитися негараздами й радощами. 

Апостол Будник за вівтарем 

Під час богослужіння у Полтаві Духовна бесіда у Полтаві

Під час духовної бесіди в Черкасах

Громада м. Черкаси
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??ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА

Якщо наша попередня ілюстрація-загадка походила з Австрії, то сьогоднішня пе-
реносить нас до Швейцарії, до Зілліса в Граубюндені. Тут ми вступаємо на давній 
християнський ґрунт, бо на території, раніше заселеної римлянами, було запровад-
жено християнство ще в VI столітті – перша церковна будівля в Зіллісі згадується 
ще близько 500 року, та вона не збереглася. Романську церкву Святого Мартіна 
в Зіллісі люблять називати Сікстинською Капелою в Альпах, тобто її порівню-
ють з майстерно розписаною Сикстинською капелою у Ватикані. Це пов'язано з 
розписом стелі в церкві Святого Мартіна, що складається з квадратних панелей 
із зображеннями та датується початком XII століття. Зображення, які стосуються 
Ісуса Христа, присвячені цареві Давиду, Соломону і Ровоаму як предкам Христа, 
Благовіщенню Марії, відвідуванню «волхвів», утечі сім'ї до Єгипту і страті дітей у 

Віфлеємі, а також подіям з життя Ісуса від Його хрещення до тернового вінця. Аби отримати уявлення про ці зображен-
ня, ми вибрали сцену Преображення Ісуса. Тут зображено трьох людей, а у центрі – Ісуса.
ХТО ЦІ ДВІ ІНШІ ЛЮДИНИ, ЯКІ ЗОБРАЖЕНІ ТУТ?
(Відповіді див. на стор. 2)

1. Де розташовані громади, яким адресовано сім
     послань книги Одкровення?
А) у Палестині
Б) у Єгипті
В) у Малій Азії
Г) у Греції

2. Де в Біблії знаходимо місіонерське доручення Воскреслого?
А) на початку Євангелія від Марка
Б) наприкінці Євангелія від Матвія
В) всередині Євангелія від Івана
Г) наприкінці Одкровення Івана Богослова

3. Як звали жінку, з якою Йосип одружився в Єгипті?
А) Девора
Б) Мерітатон
В) Тамар
Г) Асенефа

4. Що означає назва «Віфезда» («Витезда»), 
     згадана в Євангелії від Івана, розділ 5?
А) країна
Б) гора
В) купальня
Г) село

5. Як звали начальника синагоги, який звернувся
     до Ісуса за допомогою для своєї дочки?
А) Вартимей
Б) Варфоломій
В) Єгова
Г) Яір

6. Як звати Ангелів, які охороняють вхід до Едемського саду?
А) Елохім
Б) Серафим
В) Херувім
Г) Гой

7. Хто написав слова та склав мелодію до пісні «Як нікчемна,
    швидкоплинна» (№ 294 у російськомовному пісеннику)?
А) Міхаель Франк
Б) Ісус Навин Штегманн
В) Йоганн Андреас Крамер
Г) Едуард Кейзерлінг

8. Як називається переклад Біблії, заснований на працях
     Ієроніма Стридонського?
A) Женевська Біблія
Б) Гебраїка
В) Септуагінті
Г) Вульгата

9. Як звали першого швейцарського Першоапостола?
А) Ернст Штрекайзен
Б) Ріхард Фер
В) Ганс Урвілер
Г) Вальтер Шмідт

10. На якому інструменті грав Давид, аби розважити
       царя Саула?
А) на псалтирі
Б) на арфі
В) на гуслях
Г на лірі
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