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Н
а	Різдво	християни	всього	світу	відзначають	народження	Ісуса	Христа	–	Спасителя	і	Відкупителя.	У	

багатьох	різдвяних	піснях	Його	оспівують	як	Спасителя	всього	світу:

	 Господь гряде в Небесній славі,

 Він – Цар царів і Бог ласкавий!

  Відкрийте брами всі привітно –

  Гряде Спаситель всього світу!

Спаситель	усього	світу	означає	те,	що	Він	приніс	спасіння	всім	людям:	Він	–	мій	Спаситель	і	твій	Спаситель;	Він	–	мій	

Відкупитель	і	твій	Відкупитель;	Він	–	мій	Благодійник	і	Благодійник	мого	ближнього.	

Твій	Спаситель	є	також	Спасителем	того,	хто	є	абсолютно	не	таким,	як	ти;	хто	поводить	себе	не	так,	як	ти;	хто	живе	

зовсім	іншим	життям,	ніж	ти;	хто	думає	зовсім	не	так,	як	ти.	Однак	хтось	той	інший	не	є	більш	віддаленим	від	Бога	

тому,	що	є	таким,	як	він	є.	Господь	і	Спаситель	не	бажає,	аби	наш	ближній	був	таким,	як	ми.	Він	бажає,	щоб	усі	ми	були	

такими,	як	Він.	

Усе	це,	звісно,	не	є	чимось	новим.	Якщо	ми	серйозно	приймаємо	різдвяну	звістку,	то	не	можемо	не	приймати	свого	

ближнього.	Ми	не	можемо	не	приймати	його	не	тому,	що	у	час	різдвяних	свят	усі	люди	є	люб’язними	й	доброзичливими	

один	до	одного;	а	тому,	що	Спаситель	усього	світу	бажає	дарувати	Свій	мир	і	спасіння	не	тільки	мені,	а	й	йому	–	моєму	

ближньому.	Це,	воістину,	радісна	звістка	для	всього	світу!	

Імпульс з богослужіння Першоапостола
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Д
орогі	брати	й	сестри,	я	вперше	перебуваю	у	Новій	

Зеландії.	Від	окружного	апостола	й	інших	братів	

я	 чув	 про	 те,	 що	 Нова	 Зеландія	 є	 вельми	 пре-

красною	 країною.	 Я	 ще	 не	 бачив	 вашої	 країни,	

але	вірю	їхнім	словам.	Я	чув	також	про	те,	що	у	вашій	країні	

є	прекрасні	громади,	у	яких	є	щиро	віруючі	брати	й	сестри.	

Я	не	тільки	вірю,	а	й	маю	змогу	сьогодні	переконатися	вцьо-

му.			

Учора	ми	спільно	з	дітьми	провели	прекрасний	день.	Наша	

зустріч	з	учнями	недільної	школи	пройшла	під	девізом,	який	

я	читав	також	на	обкладинці	вашого	імпровізованого	пісенни-

ка:	«Бути	при	справах	Отця	Мого!»	Ви	знаєте,	очевидно,	що	

ці	слова	належать	дванадцятилітньому	Ісусові.	Їх	Він	мовив,	

коли	батьки	шукали	Його	й	знайшли	у	храмі	та	цікавилися,	де	

Він	був.	«Чого	ж	ви	Мене	шукали?	Хіба	не	знали,	що	Я	маю	

бути	при	справах	Отця	Мого?»	(Від	Луки	2,	49).	Слова	цьо-

го	девізу	стосуються	не	тільки	дітей,	а	й	усіх	нас.	Отже,	усім	

нам	треба	«бути	при	справах	Отця».	Ці	слова	можуть	звучати	

як	обов’язок	чи	примус.	Адже	нам	не	дуже	приємно	чути	«ти	

МУСИШ…»		Однак	ніякого	примусу	тут	немає.	Ти	маєш	іти	на	

богослужіння,	ти	маєш	брати	активну	участь	у	житті	Ново-

апостольської	Церкви,	бо	як	інакше	будеш	перебувати	«при	

справах	Отця.»		А	тепер	поміркуймо,	що	означає	«…	бути	при	

справах	Отця»?

У	чому	суть	справи	нашого	Отця?	 Її	суть	полягає	в	тому,	

аби	спасти	людей	від	зла,	від	беззаконня	і,	врешті-решт,	від	

смерті.	Саме	в	цьому	полягає	суть	Його	справи.	Тому	Він	за-

безпечив	людям	доступ	до	Ісуса	Христа,	до	віри	у	Нього,	до	

спасіння.	Отже,	ми	перебуваємо	при	справі	нашого	Небес-

ного	Отця	і	ми	з	Його	великої	благодаті	маємо	можливість	і	

доручення	брати	в	ній	активну	участь.	Ми,	зазнаючи	спасін-

ня,	сміємо	залучати	до	нього	інших	людей.	Якщо	розглядати	

справу	Отця	саме	так,	то	цей	девіз	не	буде	для	нас	примусом.	

Поступаючи	згідно	з	ним,	ми	зазнаємо	Господню	благодать,	

радість	і	благословення.	Тому	не	тільки	діти	й	підлітки,	а	й	усі	

ми,	брати	й	сестри,	покликані	бути	при	справах	нашого	Отця.

	

Т
епер	ми	почули	слова	біблійної	цитати,	якими	Мой-

сей	ще	в	давнину	звертався	до	народу	Ізраїлю.	У	

них	йдеться	про	укладений	Богом	зі	Своїм	наро-

дом	Заповіт.	Тепер	–	невеличкий		екскурс	в	історію:	Бог	

вибрав	 Собі	 народ	 –	 народ	 Ізраїлю.	 Він,	 звісно,	 не	 був	
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найчисленнішим,	 не	 був	 наймогутнішим	 чи	 найвизнач-

нішим	 серед	 інших	 народів.	 Немає	 раціонального	 пояс-

нення,	чому	Бог	вибрав	саме	цей	народ.	Та	Він	виявив	до	

нього	Свої	любов	 і	 прихильність	й	уклав	з	ним	Заповіт.	

Спочатку	Бог	звільнив	його	з	єгипетського	рабства,	виз-

волив	з	рук	фараона,	а	згодом	говорив	до	нього	на	горі	

Хорив:	«Будете	Моєю	особливою	власністю	з-поміж	усіх	

народів»	(Вихід	19,	5).	Це	була	одна	частина	укладеного	з	

цим	народом	Заповіту.	Він	провів	ізраїльтян	крізь	Черво-

не	море	та	визволив	з	рук	єгиптян.	Він	розмовляв	з	ними	

й	обіцяв	їм	особливе	майбутнє.	Він	обіцяв	їм,	що	вони	по-

сядуть	землю,	«що	тече	молоком	та	медом»	(Вихід	13,	5).	

Він	дав	їм	закон	і	запевнив,	що	будуть	благословенними,	

якщо	поступатимуть	згідно	з	ним.	Це	–	короткий	виклад	

суті	Заповіту,	який	Бог	уклав	зі	Своїм	народом.	

Усе	 перелічене:	 визволення,	 перехід	 Червоним	 морем,	
укладення	Заповіту,	подія	на	горі	Хорив	у	час,	коли	Мойсей	
звертався	цими	словами	до	ізраїльського	народу,	уже	давно	
відійшло	у	минуле,	і	представники	тодішнього	покоління	вже	
померли.	Адже	з	тих	пір	пройшло	вже	понад	сорок	років	і	тіль-
ки	Мойсей	та	небагато	інших	людей	були	свідками	цих	подій,	
а	також	того,	як	Бог	розмовляв	зі	Своїм	народом.	Поколін-
ня,	до	якого	тепер	Мойсей	промовляв,	не	було	свідком	того,	
«як	розвиднялося,	загриміли	громи,	спалахнули	блискавки,	
й	тяжка	хмара	нависла	над	горою…	і	Бог	відрікав	у	громі»	
(Вихід	19,	16–19).	Вони	довідалися	про	все	це	з	розповідей	
своїх	батьків.	

Ви	знаєте,	як	перекази	переходять	з	уст	в	уста.	Нерідко	
тоді	 люди	 кажуть:	 «Та	 це,	 очевидно,	 є	 перебільшенням».	
Якщо	ми	не	були	свідками	тих	чи	інших	подій,	то	запитуємо	
в	себе,	чи,	бува,	не	прикрашені	та	не	перебільшені	вони.	Та	
Мойсей	мовив	до	ізраїльтян:	«Усе	відбулося	саме	так,	як	ви	
чуєте.	Бог	розділив	води	Червоного	моря	і	провів	народ	по	
суходолу.	Він	Сам	розмовляв	з	нами	на	горі!»	

А	тепер	перейдемо	до	історії	з	обіцяним	краєм.	Ізраїльсь-
кий	народ	знав	про	те,	що	вже	впритул	наблизився	до	нього.	
Але	він	зрозумів,	що	доведеться	боротися	за	нього.	Пустеля	
була	вже	позаду,	а	тому	вабила	така	думка:	«Тут	нам	також	
живеться	непогано.	Так,	ми	розуміємо,	що	наші	батьки,	пере-
буваючи	у	пустелі,	мріяли	про	обіцяну	землю.	У	них	нічого	не	

було.	Вони	потерпали	від	голоду	й	спраги;	зазнавали	чимало	
бід	і	палко	прагнули	домашнього	затишку.	Та	тепер	пустеля	
позаду.	Ми	можемо	й	тут	осісти.	Тут	нам	також	буде	добре	
жити.	Навіщо	нам	вести	боротьбу	за	цей	край?»

Мойсей	знав	про	небезпеку	такого	настрою,	а	тому	мовив:	
«Ні,	Заповіт,	обітниця	стосувалися	не	тільки	наших	батьків;	
вони	стосуються	 і	нас,	що	тут	сьогодні	всі	живі.	Бог	бажає	
привести	вас	в	обіцяний	край	і	за	нього	варто	боротися!»

Мойсей	знав	про	те,	що	ізраїльтяни	контактуватимуть	з	міс-
цевими	народами,	які	жили	за	іншими	законами	й	правилами;	
що	вони	побачать,	як	ці	народи	споживають	свинину	й	що	їм	
багато	що	дозволено;	що	їм	непогано	живеться;	що	їхнє	жит-
тя	є	не	гіршим,	від	життя	ізраїльтян;	що	вони	також	є	щасли-
вими.	Вони,	щоправда,	живуть	за	іншими	законами,	але	їхнє	
життя	є,	вочевидь,	також	непоганим.	Мойсей	знав,	що	вони	
скажуть:	«Навіщо	тоді	нам	виконувати	Божий	Закон?	Чи	не	
варто	піти	на	певний	компроміс?»

Саме	тому	Він	зібрав	ізраїльський	народ	і	мовив	до	нього:	
«Заповіт	стосується	вас,	які	тут	сьогодні	всі	живі».	

Ось	так	коротко	про	час	Старого	Заповіту.	А	тепер	про	час	
Нового	 Заповіту.	 Новий	 Заповіт	 є	 продовженням	 Старого:	
Бог	послав	Свого	Сина,	аби	спасти	Свій	народ	 і	відкупити	
його	жертвою	і	воскресінням	Свого	Сина,	аби	відкупити	його	
ділами,	які	Він	вершив.	Учні	Ісуса	Христа	були	свідками	Його	
справ.	Вони	знали	Ісуса	Христа,	жили	поруч	з	Ним,	розмовля-
ли	з	Ним;	вони	зустрічалися	з	Воскреслим	і	розуміли,	що	Він	
помер	і	воскрес	з	мертвих,	що	Він	здобув	перемогу.

Ісус	Христос	дав	їм	обітницю:	«І	коли	відійду	і	вам	місце	спо-
готую,	то	повернуся	і	вас	до	Себе	візьму,	щоб	і	ви	були	там,	де	
Я»	(Від	Івана	14,	3).	Прекрасна	обітниця!

Ісус	Христос	дав	 їм	Євангеліє,	дав	 їм	заповіді	 і	навчав	 їх	
дотримуватися	їх,	аби	бути	благословенними.	Усе	це	відбува-
лося	2000	років	тому	назад.	А	що	сьогодні?

С
ьогодні	 жоден	 із	 нас	 не	 може	 сказати:	 «Я	 осо-

бисто	 бачив	 Воскреслого!	 Я	 можу	 підтвердити,	

це	–	правда,	що	Він,	як	і	обіцяв,	воскрес!»	Треба	

зазначити,	 що	 сьогодні	 навіть	 серед	 християн	 лунають	

голоси:	«Історія	про	смерть	і	воскресіння?	Хто	знає,	чи,	

справді,	все	так	відбулося	…	Можливо,	це	перебільшен-

ня?	Можливо,	її	треба	розуміти	не	буквально,	а	символіч-

но?	Чи	можна	взагалі	вірити	в	те,	що	Він	помер	і	воскрес.	

Чи	не	перебільшенням	є	те,	що	хтось	змушений	був	вмер-

ти	за	нас,	за	наше	спасіння?»	–	Отже,	багатьом	людям	

історія	 з	 воскресінням	 Ісуса	 Христа	 здається	 сьогодні	

мало	ймовірною.	І	це	небезпека	сьогодення.	
Господь	запровадив	апостольське	служіння,	служіння	Но-

вого	 Заповіту,	 й	 послав	 апостолів,	 аби	 вони	 свідчили	 про	
жертву	Ісуса	Христа,	про	Його	смерть	і	воскресіння,	та	закли-
кали:	«Вірте	у	воскресіння	Ісуса	Христа.	Це	–	правда!».	Усе,	
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Ми,зазнаючи спасіння, сміємо 

залучати до нього інших 

людей.
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що	написано	про	Ісуса	Христа	у	Священному	Писанні,	є	прав-

дою.	Це	становить	зміст	нашої	віри.	Звіщати	про	це	є	благо-

родним	завданням	посланців	замість	Ісуса	Христа.	Адже	Ісус	

Христос,	посилаючи	апостолів,	мовив:	«Хто	вас	приймає,	той	

Мене	приймає»	(Від	Матвія	10,	40).	Тому	апостоли	користу-

ються	сьогодні	авторитетом	Ісуса	Христа.	А	яку	звістку	вони	

несуть	людям?	Правдиву	звістку	про	те,	що	Ісус	Христос	по-

мер	за	тебе,	«який	тут	сьогодні	живий».	Він	особисто	з	тобою	

уклав	Заповіт.		

Усе,	 що	 відбулося	 з	 Ним,	 відбулося	 для	 тебе,	 для	 твого	

спасіння.	 Ісус	Христос	помер	 і	 воскрес	за	тебе;	Він	повер-

неться	до	тебе,	заради	твого	спасіння.	Саме	такий	Заповіт	

Бог	уклав	з	тобою.	

Звіщати	про	це	доручено	носіям	служіння	Нового	Заповіту;	

і	ми,	 апостоли,	будемо	невтомно	виконувати	це	доручення	

нашого	Господа	й	Учителя.	Отже,	ми	віримо	у	смерть	та	вос-

кресіння	Ісуса	Христа;	ми	віримо,	що	Ісус	Христос	помер	за	

нас;	і	ми	віримо,	що	Він	повернеться	заради	нашого	спасін-

ня.	Він	дав	обітницю,	що	ти	смієш	увійти	у	Боже	Царство,	що	

осягнеш	Господню	славу	та	вічне	спілкування	з	Богом.	

Деякі	люди	гадають,	що	ця	звістка	була	призначена	тільки	

нашим	предкам.	Адже	вони	жили	у	нелегких	умовах;	їм	дово-

дилося	вести	наполегливу	боротьбу	за	виживання;	їм	дове-

лося	зазнавати	убозтво,	біду,	хвороби;	довелося	пережити	

війну	й	інші	кризові	ситуації.	Отже,	їм	потрібна	була	особлива	

надія	на	те,	що	невдовзі	прийде	спасіння,	а	разом	із	ним	–	

краще	життя!	

Сьогодні	 в	 нас	 непогане	 	 медичне	 обслуговування	 і	 нам	

нема	про	що	клопотатися;	нам	не	треба	боятися	майбутнього.	

Ми	здатні	впоратися	з	будь-якими	життєвими	негараздами.	У	

нашій	країні	панує	мир,	і	ми	впевнено	дивимося	у	майбутнє.	

Нам	не	треба	сподіватися	на	краще	майбутнє	у	потойбічному	

світі.	Ми,	якщо	захочемо,	здатні	жити	щасливим	життям	тут,	

на	землі.	Отже,	у	нас	немає	потреби	мріяти	про	краще	жит-

тя	у	потойбічному	світі.	Палке	бажання	вічного	спілкування	з	

Богом	й	очікування	Божого	Царства	не	є	для	нас	важливим.	

Багатьох	людей	воно	зовсім	не	цікавить.

У	час	Нового	Заповіту	Бог	послав	Святого	Духа,	завданням	

Якого	є	навчати	і	прославляти	Божого	Сина.	Він	звіщає	нам	

про	Христову	славу	та	збагачує	духовним	знанням;	Він	учить	

нас,	у	чому	полягає	суть	Христової	слави.	Ісус	Христос	мовив	

про	Святого	Духа:	«…Він	з	Мого	візьме	і	звістить	вам»	(Від	

Івана	16,	15).	

Завданням	Святого	Духа	є	і	сьогодні	показувати	нам,	Ким	

є	Ісус	Христос;	прославляти	Його	і	збагачувати	нас	знанням	

про	Його	велич	і	милість;	звіщати	про	те,	що	Його	слава	пе-

ревершує	будь-яку	людську	уяву;	що	спілкування	з	Богом	є	

прекрасним,	що	його	велич	нам,	людям,	годі	збагнути.	Святий	

Дух	мовить	до	нас:	«Вір	в	обітницю	Ісуса	Христа;	тобі	вар-

то	слідувати	за	Ісусом	Христом!	Тобі	варто	йти	шляхом,	який	

веде	у	Боже	Царство,	у	славне	спілкування	з	Богом.	Ти	не	

пошкодуєш	про	це!»

Служіння	Нового	Заповіту,	апостольське	служіння,	запро-

ваджене	також	для	того,	аби	святкувати	Святе	Причастя.	

Під	час	кожного	Святого	Причастя	ми	укріпляємо	укладений	

Богом	з	нами	Заповіт.	Ми	здобуваємо	дедалі	більше	знань	
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Господь запровадив служіння Нового 

Заповіту й послав апостолів, аби вони 

свідчили про жертву Ісуса Христа, 

про Його смерть і воскресіння.
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про	Ісуса	Христа.	Чим	більше	ми	пізнаємо	Ісуса	Христа,	тим	

більшою	є	наша	любов	до	Нього,	тим	палкішим	є	наше	ба-

жання	бути	поруч	 із	Ним.	Ось	у	чому	полягає	глибока	суть	

Святого	Причастя.	Ісус	Христос	мовив:	«Якщо	не	споживати-

мете	Тіло	Чоловічого	Сина	й	не	питимете	Його	Кров,	не	мати-

мете	життя	в	собі.	Хто	Тіло	Моє	їсть	і	Кров	Мою	п’є,	той	живе	

життям	вічним,	і	Я	воскрешу	його	останнього	дня»	(Від	Івана	

6,	53–54).	Завданням	апостолів	є	розповідати	людям	про	це.

Вічне	життя	і	спілкування	з	Богом	у	Його	Царстві	перевер-

шує	будь-яку	людську	уяву;	його	не	порівняти	з	нічим	тут	на	

землі.	Нам,	аби	його	осягнути,	треба	святкувати	Святе	При-

частя,	яке	пропонується	нам	під	час	кожного	богослужіння.	

Недостатньо	казати:	«Я	є	віруючим	християнином;	я	є	віру-

ючим	Божим	дитям;	я,	як	тільки	можу,	роблю	добрі	справи».	

Щоб	прийти	у	Боже	Царство,	нам	треба	приймати	поживу,	

яку	Господь	пропонує	нам	під	час	Святого	Причастя	у	Своїй	

Церкві,	де	діють	апостоли.		

Як	 ізраїльтяни	 споживали	 небесну	 ману,	 коли	 торували	

шлях	до	обіцяної	землі;	так	і	Святе	Причастя	є	для	нас	пожи-

вою	на	духовному	шляху.	Без	нього	нам	годі	обійтися.	

Я	 не	 маю	 на	 меті	 змушувати	 людей	 приходити	 на	 бого-

служіння,	але	я	не	можу	не	сказати	про	те,	що	достойне	спо-

живання	Святого	Причастя	є	важливим	елементом	підготу-

вання	до	Другого	пришестя	Ісуса	Христа	і	вічного	спілкування	

з	Богом.

Аби	бути	успішними	й	щасливими	тут,	на	землі,	люди,	звіс-

но,	не	потребують	Євангелія.	Для	цього	 існує	багато	 інших	

можливостей.	Але	щоб	зазнати	Христову	любов,	Його	добро-
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ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
НОЕЛЬ Е. БАРНЕС: 

Ми	знаємо	заповідь	Нового	
Заповіту;	вона	гласить:	
«Люби	Бога	понад	усе,	а	
свого	ближнього,	як	самого	
себе.	Отже,	наприкінці	
залишається	тільки	любов!»

      ПОМІЧНИК ОКРУЖНОГО 
АПОСТОЛА ДЕВІД 
ГАРЛАПАТІ ДЕВАРАЙ: 

Відкуплення	у	час	Нового	
Заповіту	не	є	визволенням	
із	Єгипетського	рабства,	а	
звільненням	і	спасінням	від	
вічної	смерті.

ПОМІЧНИК ОКРУЖНОГО      
      АПОСТОЛА ДЖОН 

ФЕНДТ:

Чим	комфортнішим	є	
наше	життя,	тим	більшою	
є	небезпека,	про	яку	
мовиться	у	посланні	до	
Лаодекійської	церкви:	люди	
гадають,	що	не	мають	ні	
в	чому	потреби	і	стають	
все	більш	байдужими	та	
поверхневими.



НС, 01/201610

ОСНОВНІ ДУМКИ: 

Ми	віримо,	що	Ісус	Христос	помер	і	воскрес	за	
нас;	Він	повернеться,	аби	взяти	нас	до	Себе.	

Ми	палко	прагнемо	осягнути	вічну	Господню	сла-
ву,	тому	гідно	споживаємо	Святе	Причастя.

Ми	 виконуємо	 Божий	 Закон,	 аби	 переживати	
близькість	Ісуса	Христа.	

ту	й	близькість;	щоб	спізнати	Його	сутність,	існує	тільки	один	

шлях:	виявляти	послух	щодо	Євангелія;	жити	у	повсякден-

ному	житті	згідно	з	ним.	Це	–	Заповідь	не	тільки	для	наших	

батьків,	а	й	для	нас	з	вами.	Її	ми	виконуємо	не	для	того,	аби	

мати	більше	грошей,	аби	бути	здоровими	чи	забезпечити	до-

брий	розвиток	своїм	дітям.	Ми	виконуємо	Господні	Заповіді,	

Божий	Закон,	бо	бажаємо	зазнати	любов	Ісуса	Христа.	Ми	

бажаємо	мати	Його	підтримку.	Ми	бажаємо	зазнати	щастя	

спілкування	з	Ісусом	Христом.	Чим	наполегливіше	ми	вико-

нуємо	Христовий	Закон,	тим	більше	ми	Його	розуміємо,	тим	

краще	ми	розуміємо	Його	задум	щодо	нас.	Його	Заповіт,	Його	

Новий	 Заповіт	 з	 нами,	 передбачений	 не	 тільки	 для	 наших	

батьків,	а	й	для	нас,	«що	ми	тут	сьогодні	всі	живі».	Ми	жи-

вемо	вірою	в	те,	що	Ісус	Христос	помер	за	нас,	що	Він,	коли	

повернеться,	візьме	нас	до	Себе.	Саме	такий	Заповіт	Господь	

уклав	з	нами;	саме	таку	обітницю	Він	дав	нам.	І	її	ми	бажає-

мо	осягнути.	Тому	ми	приходимо	на	богослужіння;	тому	Святе	

Причастя	є	важливим	для	нас;	тому	ми	турбуємося	про	те,	

аби	гідно	його	споживати.	Тому	ми	бажаємо	йти	шляхом,	на	

який	вказує	Господь.	Тому	ми	слухаємося	Його	та	застосовує-

мо	Євангеліє	у	своєму	повсякденному	житті.

Я	знаю,	що	по	суті	нічого	нового	не	сказав;	але,	можливо,	

наше	сьогоднішнє	слово	торкнеться	саме	тебе	чи	мене;	мож-

ливо,	воно	спонукатиме	нас	змінити	щось	у	своєму	житті.	Чи	

не	так?!	

Після	співпроповідей	Першоапостол	продовжив:	–	Я	хочу	

ще	раз	наголосити	на	небезпеці	поверхневості,	про	яку	вів	

мову	один	з	окружний	апостолів.	Ми	сміємо	з	Божої	благо-

даті	відзначати	Святе	Причастя	і	поглиблювати	свої	знання	

про	його	сутність.	Завдяки	Святому	Причастю	ми	укріпляємо	

і	зміцнюємо	укладений	Богом	з	нами	Заповіт.	Завдяки	йому	

ми	свідчимо	про	свою	непорушну	віру	в	смерть	і	воскресіння	

Ісуса	Христа.	Можливо,	це	є	для	вас	несподіванкою	і	ви	ду-

маєте,	–	що	це	має	означати.	

Є	віруючі,	які	сумлінно	ходять	у	Церкву,	але	мають	пробле-

ми	з	вірою	у	воскресіння	Ісуса	Христа	та	розглядають	Єван-

геліє	як	свого	роду	духовну	настанову.	Роби	добро,	поступай	

порядно	–	і	все	у	тебе	буде	гаразд,	і	ти	будеш	благословен-

ним.	Це	не	відображає	істинну	христову	віру.	Ісус	Христос	від-

дав	Своє	життя	за	мене.	Він	воскрес.	Ось	у	чому	полягає	суть	

нашої	віри,	а	все	інше	є	другорядним.

Брати	й	сестри,	використовуймо	святкування	Святого	При-

частя	для	того,	аби	укріпляти	свою	віру	у	воскресіння	Ісуса	

Христа.	Воскресіння	не	є	вигадкою.	Ми	віримо:	Ісус	Христос	

помер	за	мене!	Важливою	причиною	того,	чому	я	ходжу	в	

церкву	є	те,	що	я	бажаю	довідатися	більше	про	Ісуса	Христа.	

Я	бажаю	чути	голос	Святого	Духа	 і	збагачуватися	знанням	

про	Ісуса	Христа.	Я	бажаю	святкувати	Святе	Причастя,	аби	

єднатися	з	Ісусом	Христом.	Мені	воно	конче	потрібно.	Бо	я	

бажаю	відчувати	Його	присутність,	зазнавати	Його	любов	і	

доброту.

Якщо	я	знатиму	про	Господні	Заповіді	й	відповідно	посту-

патиму	та	не	прагнутиму	власної	вигоди,	то	Бог	благословить	

мене	і	допоможе	в	усіх	моїх	справах.	Якщо	ми	будемо	нама-

гатися	жити	разом	з	Ісусом	Христом	та	перебувати	поруч	із	

Ним,	то	осягнемо	успіх,	щастя	і	благополуччя	у	земному	жит-

ті.	Однак	вони	не	є	першорядними	для	нас.	

Трапляється,	одначе,	що	ти	і	я,	що	ми	не	завжди	правильно	

виконуємо	укладений	Богом	з	нами	Заповіт.	Навіть,	якщо	ми	

виявимося	віроломними,	то	Бог	є	вірним	(2	Тимотея	2,	13).	Бог	

вельми	втішає	нас	і	мовить:	навіть,	якщо	ти	виявишся	невір-

ним,	Я	все	ж	збережу	тобі	вірність.	Мій	укладений	з	тобою	

Заповіт	завжди	матиме	силу.	Давайте	укріпимо	його	зараз	

під	час	святкування	Святого	Причастя.
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Ц
ими	словами,	що	містяться	у	Луки	10,	вірші	23,	
Ісус	Христос	звертався	до	Своїх	учнів.	Їх	Він	мо-
вив	також	до	людей,	які	приймали	Його	як	По-
сланця	від	Отця;	які	бачили	Його	численні	діла.	

Вони	 бачили,	 що	 Його	 вчення	 узгоджувалося	 з	 ділами.	
Усе,	про	що	вони	досі	знали	і	що	їм	довелося	пережити,	
ураз	здалося	їм	другорядним	та	незначним	у	порівнянні	
із	словами	і	ділами	Ісуса	Христа.

Адже	неважко	докоряти	один	одному	в	чомусь	погано-
му.	Погане	ми	всі	бачимо	одразу.	Та	коли	Бог,	наш	Небес-
ний	Отець,	дивиться	на	Своїх,	то	що	Він	бачить?	Коли	Він	
дивився	на	Савла	з	Тарса,	то	бачив	у	ньому	насамперед	
слугу	й	мужа,	який	був	покликаний	нести	благословення	
Його	справі.	Інші	ж	бачили	у	ньому	того,	хто	переслідував	
людей,	які	були	Божим	надбанням,	Його	власністю.	Од-

нак	для	Господа	це	не	було	жодною	перепоною.	Він,	Ми-
лостивий	 і	Всемогутній,	дивився	значно	дальше	 і	 знав,	
що	Його	Ім’я	буде	звеличено,	якщо	Його	сила	виявиться	
у	безсиллі.	

У	цій	же	главі	Євангелія	від	Луки	знаходимо	щиру	мо-
литву	 Ісуса	Христа	до	Небесного	Отця:	«Я	прославляю	
Тебе,	Отче,	Господи	неба	й	землі,	що	Ти	втаїв	це	від	му-
дрих	 та	розумних	 і	 відкрив	немовляткам.	Так,	Отче,	 бо	
так	Тобі	подобалося»	(Від	Луки	10,	21).	Отже,	Бог	бачить	
і	поступає	не	так,	як	людина.	

Якими	 ми	 бачимо	 себе;	 яким	 ми	 бачимо	 свого	 ближ-
нього?	Чи	 бачимо	 ми	 в	 людині	 тільки	 недоліки	 й	 хиби?	
Чи	дивимося	ми	на	ближнього	поглядом,	який	осуджує	і	
звинувачує?	

Чи	сміємо	ми	судити?	Бог	дивиться	на	нас,	як	на	Своїх	
дітей,	яких	полюбив	ще	«перед	заснуванням	світу»	(Еф	
1,	 4).	 Це	 –	 надзвичайно	 великий	 проміжок	 часу,	 який	
свідчить	 про	 вельми	 велику	 любов	 Небесного	 Отця	 до	
нас.	Господь	є	незмінним,	Він	не	є	суперечливим,	байду-
жим	чи	хитким.	На	Нього	завжди	можна	покластися;	Він	
турбується	про	Своїх.	Жодні	 сучасні	життєві	 обставини	
не	здатні	вплинути	на	Його	любов	до	людей,	які	є	Його	
надбанням	і	власністю.		

Отже,	важливим	є	наше	бачення.	Якщо	любов	до	Не-
бесного	Отця	стане	характерною	рисою	нашої	сутності,	
то	ми	неодмінно	бачитимемо	чудеса,	які	Бог	вершить	у	
лоні	Своєї	справи.	Завдяки	такому	баченню	ми	осягнемо	
блаженство.	

Тревор Уільямс

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 05.02.1958	р.
ПРОФЕСІЯ: ПРОРАБ
ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ З	01.01.2001	р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: АВСТРАЛІЯ,	НОВА	ЗЕЛАНДІЯ,	ОСТРІВНІ	
КРАЇНИ	ТИХОГО	ОКЕАНУ

«Щасливі очі, що бачать, 
що ви бачите!»

АПОСТОЛ 
ТРЕВОР УІЛЬЯМС
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Р
іздвяні	 тістечка	 вже	 у	 вересні	

завойовують	 прилавки	 супермаркетів.	

Згодом	 розпочинається	 активна	

реклама	 товарів,	 які	 у	 вигляді	

подарунків	 потрапляють	 під	 різдвяну	 ялинку.	 Їх	

мають	 змогу	 придбати	 особливо	 ті	 люди,	 яким	

вчасно,	 наприкінці	 листопада,	 ще	 до	 початку	

сезону	 різдвяних	 ярмарків	 видають	 святкові	

грошові	 премії.	 На	 різдвяних	 ярмарках	 людям	

пропонують	 смажені	 сардельки,	 глінтвейн,	 а	

також	 різні	 розваги.	 Від	 них	 вони	 отримують	

п’янке	задоволення	 і	почуття	«істинного»	щастя	

і	блаженства.	

«Блаженні	 ті	 …»	 –	 ще	 2000	 років	 назад	 Ісус	

Христос	 намагався	 пояснити	 людям	 різницю	

між	 удаваним	 й	 істинним	 блаженством.	 Однак	

надаремно.	 Порядність,	 лагідність,	 милосердя,	

миролюбність,	 сердечність,	 духовне	 убозтво,	

співчутливість	 –	 усе	 це	 риси,	 які	 сьогодні	 не	

користуються	попитом.	

Блаженство	 люди	 здобувають	 сьогодні	 по-

іншому.	Аби	бути	успішними	в	бізнесі	й	суспільстві,	

нам	 пропонують	 ставити	 власну	 вигоду	 над	

порядністю	 і	 чесністю.	 У	 людей,	 які	 прагнуть	

здобути	успіх,	попитом	користуються	не	лагідність,	

а	настирність	і	зухвальство.	Холодний	розрахунок,	

а	 не	 співчуття	 і	 милосердя,	 приносить	 успіх.	

Навіщо	 їм	 потрібен	 мир?	 Перехитри	 ближнього,	

використай	його	слабкості	–	й	умить	наповниш	свої	

кишені.	 «Ви	 бажаєте	 бути	 чеснимичи	 успішними	

в	 бізнесі?»	 –	 запитав	 мене	 якось	 менеджер	 із	

продажу.	Якщо	люди	опиняються	перед	вибором:	

бути	 щирими	 й	 сердечними	 чи	 домогтися	 успіху	

вбізнесі,	то	сердечну	щирість	приносять	у	жертву	

комерційному	успіхові.	Хитрості	й	безпринципності	

–	«так»,	а	духовному	убозтву	–	«ні»!	Суспільству	

потрібні	 здорові,	 фізично	 витривалі	 й	 енергійні	

люди,	 а	 не	 ті,	 які	 витрачають	 свої	 зусилля	 на	

співчуття	і	милосердя	до	ближнього.

У	 нас,	 християн,	 досі	 виникають	 проблеми	 з	

блаженством,	про	яке	вів	мову	Ісус	Христос.	Ми	

розглядаємо	 його,	 на	 жаль,	 однобоко	 і	 зводимо	

лише	 до	 матеріальних	 цінностей,	 завдяки	 яким	

збагачуємося	 і	 які	 витрачаємо	 на	 задоволення	

земних	потреб.	Хоча	Ісус	Христос	радив	нам	свого	

часу	жити	по-іншому.	

Перенесімося	 на	 мить	 у	 Віфлеєм	 початку	

сучасного	 літочислення.	 Уявімо	 себе	 у	 різних	

ролях:	

–	 спочатку	 –	 у	 ролі	 Йосифа:	 ми	 знаходимося	

в	 дорозі	 зі	 своєю	 дружиною,	 яка	 на	 останньому	

місяці	 вагітності,	 бо	 так	 розпорядилася	 влада.	

Ми	без	друзів	і	родичів,	на	чужині,	а	пологи	от-от	

розпочнуться.	А	перед	нами	зачинені	всі	двері.	Як	

ми	тепер	почуваємо	себе?	

–	у	ролі	-	господара заїзду:	чи	впустимо	ми	до	

себе	людей,	які	вже	тривалий	час	перебувають	у	

дорозі	і,	напевне,	не	мають	коштів;	від	них	немає	

жодної	користі,	а	тільки	–	незручності,	зумовлені	

пологами?	Чи	впустимо	ми	таку	сім’ю	у	свій	дім	чи	

у	хлів;	а	чи	закриємо	перед	ними	двері	і,	можливо,	

проженемо	зі	свого	подвір’я?

–	 у	 ролі	 –	 царя Ірода:	 ми	 довідалися,	 що	

народилася	людина,	яка,	вочевидь,	претендує	на	

наше	місце	і	бажає	позбавити	нас	влади,	посади	і	

становища.	Як	ми	поступимо?

–	у	ролі	–	мудреців зі Сходу:	Бог	показав	нам,	

що	трапилося	чудо,	трапилося	щось	неймовірне,	

–	а	ми	бачимо	перед	собою	непримітне	Немовля,	

Яке,	сповите	убогими	пеленами,	лежить	у	яслах.	

Чи	 будемо	 ми	 дякувати	 Богові	 й	 славити	 Його?	

Ачи	будемо	розчаровано	хитати	головами,	бо	Бог,	

як	нам	здається,	обманув	нас?	І	підемо	далі	своїм	

шляхом?

Життя	 і	 вчення	 Ісуса	 Христа	 є	 досі	 вельми	

актуальними.	 Якого	 щастя	 і	 блаженства	

ми	 прагнемо?	 Віфлеєм	 є	 для	 нас,	 християн,	

випробовуванням	на	стійкість,	якщо	будемо	жити	

згідно	з	ученням	Ісуса	Христа.

Віфлеєм – випробовування 
на стійкість
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Щороку ми знову й знову відзначаємо різдвяний тиждень. Він 

пропонує нам щось більше, аніж тільки Свят-вечір і згадку про 

Немовля-Ісуса. Адже «під час різдвяних свят ми згадуємо про 

народження Ісуса Христа, одну з «центральних подій історії 

спасіння» (Катехізис  ПіВ, питання 707). 

Свята	в	октаві	Різдва
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Архангел Гавриїл звіщає Діві Марії про 
народження Господа.
Картина олією Роберта Кампіна.
1420-1440, Брюссель
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Народження Ісуса Христа згідно з Євангелієм від 

Івана

	 	 «А	 коли	 прийде	 Немовля-Ісус?»	 –	 таке	 дитяче	

питання	можна	нерідко	почути	у	переддень	Різдва.	

У	 німецькомовному	 культурному	 просторі	 Немовля	

Ісус	приходить	ще	напередодні,	на	«святий	вечір».	І	

лише	на	день	пізніше,	25	грудня,	ми	відзначаємо	свя-

то	народження	Ісуса	Христа.	Вірогідно,	ще	в	період	

римського	 владарювання	 християни	 тлумачили	 цю	

дату	 по-християнськи.	 Римський	 імператор	Аурелій	

у	274	році	встановив	день	25	грудня	–	незадовго	до	

дня	зимового	сонцестояння	–	як	свято	неперемож-

ного	бога	Сонця	Соля.	Цьому	дню	вирішили	надати	

християнський	 характер,	 посилаючись	 на	 біблій-

не	 висловлювання,	 бо	 ще	 пророк	 Малахія	 називав	

грядущого	Спасителя	«сонцем	правди»	 (Малахія	4,	

2).	 Євангеліє	 від	 Івана	 пояснює,	 що	 християни	 при	

цьому	мали	на	увазі	Ісуса	Христа,	бо	ж	Христос	Сам	

Себе	називає	«Світлом	для	світу»	(Від	Івана	8,	12).	

Оскільки	свято	бога	Сонця	було,	ймовірно,	вихідним	

днем,	то	в	цей	день	християни,	не	привертаючи	до	

себе	особливої	уваги,	могли	святкувати	народження	

свого	Господа.

Повідомлення згідно з Євангелієм від Матвія

		У	Євангелії	від	Матвія	повідомляється	про	відвіди-

ни	мудреців	зі	Сходу	(Від	Матвія	2,	1-12).	Мудрецями	

євангеліст	Матвій	називає	чарівників	зі	Сходу	–	мож-

ливо,	це	були	астрологи	з	Персії,	можливо,	священи-

ки,	а	може,	й	учені.	Вони	йшли	вслід	за	Божою	зір-

кою,	яка	пересувалася	попереду	них.	Таким	чином,	

вони	з	точки	зору	Божого	послуху	були	«мудрецями»,	

хоча	й	були	язичниками.	Ще	на	початку	земного	жит-

тя	саме	язичники	розпізнали	в	Ісусі	Царя	світу	й	при-

несли	Йому	відповідні	дари.	Не	такі	подарунки,	яких,	

можливо,	потребувала	молода	сім’я;	як-от,	пелюшки,	

дитячу	одіж	чи	колиску,	а	дари,	які	відповідали	цар-

ському	статусові	Немовляти.	Що	зокрема	означали	

ці,	нам	досі	не	зовсім	відомо:	золото	вказує,	очевид-

но,	на	Його	царське	походження,	ладан	на	те,	що	Він	

–	 Божий	 Син	 і	 єдиний	 Первосвященик,	 а	 смирна	 –	

на	Його	страждання;	смирною	(благовонною	маззю)	

було	помазане	тіло	Ісуса	Христа	(Від	Івана	19,	39).	

		Звичай	підносити	один	одному	подарунки	на	Різ-

дво	 взятий	 із	 Біблії:	 Бог	 дарував	 Свого	 Сина	 люд-

ству,	 і	серед	перших	людей,	які	відвідали	Боже	Не-

мовля,	були	ті,	які	принесли	Йому	дарунки.

Різдвяні свята: Степан

У	 багатьох	 християнських	 сільських	 місцевостях	

у	наступні	після	Різдва	дні	згадуються	різні	біблійні	

персонажі.	Ця	традиція	бере	свій	початок	ще	із	Се-

редньовіччя,	епохи,	коли	були	запроваджені	чимало	

різних	святкових	й	святих	днів.	Мартін	Лютер	(1483-

1546),	 автор	німецькомовної	Біблії,	 перейняв	 із	 них	

тільки	ті	свята,	які	можна	було	обґрунтувати	за	до-

помогою	Біблії.	Так,	приміром,	день	пам’яті	диякона	

Степана,	одного	з	семи	вибраних	мужів,	які	повинні	

були	 допомагати	 апостолам	 у	 ранньохристиянській	

церкві,	 і	 про	вбивство	якого	вперше	повідомляєть-

ся	у	Біблії	 (Діяння	апостолів	6,	1	–	7,	60).	Про	нього	

згадують	на	другий-третій	день	Різдва:	у	православ’ї	

–	27	грудня	(9	січня);	у	західній	традиції	–	26	грудня.	

Це	 здається	 дещо	 дивним,	 бо	 увесь	 хід	 різдвяних	

подій	 переривається	 подією,	 що	 сталася	 вже	 після	

смерті	й	воскресіння	 Ісуса	Христа.	Однак	події,	що	

пов’язані	зі	смертю	Степана,	вказують	на	те,	що,	не-

зважаючи	на	явлення	Божого	Сина,	світ	не	змінився.	

Згадка	про	цю	подію	у	час	різдвяних	свят	вказує	на	

сувору	дійсність.

Різдвяні свята: немовлята

Коли	 мудреці	 зі	 Сходу	 повідомили	 цареві	 Іродові	

про	те,	що	вони	шукають	нового	юдейського	Царя,	

то	 він	 вирішив	 убити	 Немовля	 (Від	 Матвія	 2,	 1-12).	

Ірод,	який	не	зміг	лукавством	схопити	Немовля,	на-

казав	 повбивати	 у	 Вифлеємі	 та	 його	 околицях	 усіх	

немовлят	 молодших	 від	 двох	 років	 (Від	 Матвія	 2,	

1-12).	 Про	 цих	 невинних	 дітей,	 які	 стали	 жертвами	

вбивства,	 у	 західній	 традиції	 згадують	 28	 грудня,	 у	

День	 святих	 Невинних	 Немовлят	 Вифлеємських.	

Російська	 православна	 церква	 шанує	 пам’ять	 «Му-

чеників	14000	немовлят,	убитих	Іродом	у	Вифлеємі»,	

11	січня	(за	новим	стилем).	Бо,	як	мовиться	в	Біблії:	

«Із	 уст	 немовлят	 і	 тих,	 що	 ссуть,	 учинив	Ти	 хвалу»	

(Від	Матвія	21,	16).	У	Середні	віки	впродовж	цих	днів	

відбувалися	 дитячі	 хресні	 ходи,	 з	 числа	 дітей	 ви-

биралися	єпископи	й	абати.							 	 	 Ред.
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М
узика	краще	за	будь-які	слова	здатна	пере-

дати	 глибокий	 смисл	 і	 почуття,	 зворушити	

серця	відвідувачів	богослужіння	й	позитивно	

вплинути	 на	 їхній	 душевний	 стан,	 але	 може	

мати	 також	 зворотний	 ефект.	 Тому	 особливо	 	 важли-

во,	аби	кожен,	хто	займається	в	нашій	Церкві	музикою,	

розвивав	 у	 собі	 тонке	 відчуття	 духовної	 атмосфери	 в	

громаді.	 Можливості	 музичного	 оформлення	 в	 грома-

дах	досить	різноманітні.	У	нашій	статті	ми	маємо	намір	

розповісти	 Вам	 про	 те,	 як	 можна	 збагатити	 наші	 бого-

служіння	музикою.

	Перед	богослужінням
Перед	 богослужінням	 присутні	 повинні	 мати	 мож-

ливість	звернутися	до	Бога	в	тихій	молитві	й	налаштува-

тися	на	богослужіння.	Важливою	передумовою	для	цього	

є	 акустична	 атмосфера.	 Коли	 відвідувачі	 богослужіння	

звертаються	до	Бога	в	молитві,	їм	треба	створити	затиш-

ну	обстановку.	Для	цього	органістові	потрібно	приблизно	

за	 45	 хвилин	 до	 початку	 богослужіння	 почати	 грати	 на	

органі.	Він	виконує	лише	пісні	з	нотного	матеріалу	нашої	

Церкви	 й	 обирає	 темп	 та	 силу	 звучання	 так,	 аби	 спри-

яти	 створенню	 атмосфери	 духовного	 миру	 й	 спокою.	

Органіст	виконує	важливу	функцію	в	Церкві,	а	тому	він	

має	 мати	 відповідний	 одяг.	 Він	 повинен,	 наскільки	 це	

можливо,	організувати,	бачити	як	вівтар,	так	 і	 громаду.	

Так	він	встановлює	візуальний	контакт	як	з	керівником	

богослужіння,	так	і	з	диригентом	хору.	Він	спостерігає	за	

хором	 і	якщо	бачить,	що	він	буде	виконувати	пісню	без	

музичного	супроводу,	то	припиняє	грати	на	органі.

Хористи	займають	свої	місця	приблизно	за	20	хвилин	

до	початку	богослужіння.	Після	тихої	молитви	вони	долу-

чаються	до	служіння	Богові	й	своїм	співом	відкривають	

серця	 присутніх	 до	 Божої	 справи	 любові.	 Вони	 свідомі	

того,	що	мають	особливу	милість	та	сміють	служити	Бо-

гові	й	людям	своїм	співом;	при	цьому	вони	не	шукають	

власної	слави,	а	здійснюють	своє	служіння	за	принципом	

«Soli	Deo	Gloria	–	єдиному	Богу	слава».

Диригент	знаходиться	перед	хористами.	Його	поведін-

ка	 має	 велике	 значення,	 адже	 погляди	 всіх	 присутніх	

звернені	на	нього.	Як	гучні	розмови	з	хористами	чи	з	ор-

ганістом,	 так	 і	 шарудливе	 гортання	 хорового	 пісенника	

перешкоджають	 та	 заважають	 присутнім	 зосередитись	

і	 налаштуватися	 на	 богослужіння.	 Тому	 диригент	 має	

бути	 завжди	 спокійним.	 Йому	 потрібно	 уникати	 будь-

якої	метушні.	Хор	займає	окреме	місце	в	громаді,	адже	

він	є	 її	складовою	частиною.	Він	повинен	розташовува-

тися	так,	аби	кожен	учасник	міг	добре	бачити	вівтар.	Під	

час	виконання	пісень	учасники	хору,	по	можливості,	теж	

мають	дивитися	на	вівтар,	адже	своїм	співом	вони	слав-

лять	Бога	та	висловлюють	Йому	подяку.	Важливо,	щоб	

не	 складалося	 враження,	 що	 хористи	 є	 особливими	 чи	

кращими	за	інших	учасників	богослужіння.

Приблизно	за	три	хвилини	до	початку	богослужіння	ор-

ганіст	перестає	грати,	а	хор	–	співати.	Панує	тиша,	аби	всі	

присутні	могли	підготуватися	до	зустрічі	з	Богом.

Під час богослужіння Бог через Свої слово й милість, а також за допомогою таїнств та 
благословень звертається до віруючих. Бог служить громаді, яка зібралася на богослужін-
ня. Та  під час богослужіння громада теж служить Богові. Йому вона служить, зокрема, і за 
допомогою музики – співу й інструментального виконання. 

Музика	під	час	богослужіння
МУЗИКА У ЦЕРКВІ (ЧАСТИНА 2)
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	ЖИТИ	ВІРОЮ	|	МУЗИКА У ЦЕРКВІ

Під	час	богослужіння
Богослужіння	 розпочинається	 виконанням	 вступної	

пісні.	 Священнослужителі	 подають	 органістові	 умовний	

сигнал,	 за	 яким	 органіст	 відповідним	 музикальним	 ви-

конанням	 (але	 ще	 не	 самою	 піснею)	 спонукає	 громаду	

підвестися	 й	 виконувати	 вступну	 пісню.	 Цей	 сигнал	 не	

повинен	 являти	 собою	 виразну	 жестикуляцію	 чи	 гучну	

команду.	Він	має	бути	малопомітним,	а	тому	його,	як	пра-

вило,	подають	у	вигляді	непомітного	світлового	спалаху.

Під	час	богослужінь	у	Новоапостольській	церкві	важ-

ливо	 дотримуватися	 визначеного	 літургійного	 порядку	

служіння	 Господу.	 Пісні для виконання під час бого-

служіння мають бути заздалегідь узгоджені зі священ-

нослужителем, який проводить богослужіння, і ви-

конуватися з дотриманням метроритму, указаного в 

органній партитурі, а не за бажанням органіста чи ди-

ригента.

Отже,	громада	встає	для	спільного	виконання	вступної	

пісні,	завдяки		якій	вона	переживає	єднання	й	усвідом-

лює	свою	приналежність	до	Церкви.	Обираючи	гучність	

звучання	 органу,	 органіст	 має	 орієнтуватися	 на	 розмір	

приміщення	та	кількість	присутніх,	аби	не	заглушати	їхній	

спів.

Керівник богослужіння	 визначає	 кількість	 куплетів	

пісні,	яку	виконують.	Коли	він	кладе	пісенник	на	вівтар,	

то	громада	перестає	виконувати	пісню.	Якщо	ж	він	три-

має	пісенник	у	руці,	то	 громада	продовжує	співати.	За-

вершення виконання пісні не входить до компетенції 

органіста.	 Після	 завершення	 	 виконання	 пісні	 звучить	

коротке	 музичне	 органне	 продовження,	 сила	 якого	 по-

ступово	зменшується,	аби	можна	було	підготуватися	до	

спільної	молитви,	яка	слідує	за	вступною	піснею.

Після	 зачитування	 біблійного	 слова	 хор	 знову	 вико-

нує	пісню,	яка	підходить	за	своїм	змістом	до	теми	бого-

служіння.	Вибір	пісні	у	складі	хору	під	час	богослужіння	

вимагає	 від	 диригента	 особливої	 інтуїції.	 Для	 цього	 він	

сприймає	імпульс	від	Святого	Духа	й	усвідомлює,	що	хор	

суттєво	 впливає	 на	 атмосферу	 громади,	 готує	 грома-

ду	до	проповіді	та	підкреслює	 її	зміст.	Таким	чином,	хор	

бере	участь	в	оформленні	богослужіння	й	виконує	роль	

служіння.	Якщо	до	громади	завітав	священнослужитель	

вищого	сану	(окружний	старійшина,	єпископ	чи	апостол),	

то	хоровий	спів	не	повинен	бути	надто	тривалим,	адже	

учасники	богослужіння	прийшли	почути	слово	проповіді.	

Спів	 хору	парафіяни	можуть	чути	завжди,	а	 священно-

служителя,	який	приїхав,	-	ні.

Виконавши	 пісню,	 хористи	 без	 будь-яких	 жестів	 (по-

клонів	 і	т.д.)	займають	свої	місця.	Чи співатиме і коли 

співатиме хор під час богослужіння, вирішує виключ-

но керівник богослужіння,  а не диригент чи органіст.

Поведінка	диригента	й	органіста	під	час	богослужіння	

є	особливо	важливою.	Якщо	під	час	богослужіння	вони	

гортають	сторінки	хорової	теки,	то	й	у	інших	складається	

враження,	що	вони	можуть	поступати	так	само.	Диригент	

й	органіст	повинні	бути	прикладом	для	всіх	присутніх	і	під-

тримувати	керівника	богослужіння	стриманою	та	спокій-

ною	 поведінкою.	 Якщо	 під	 час	 проповіді	 вони	 постійно	

гортають	пісенник,	то	й	інші	учасники	богослужіння		вва-

жатимуть,		що	можуть	робити	те	саме.	Ми	не	радимо	під	

час	проповіді	оголошувати	з	допомогою	таблички	номер	

наступної	пісні,	бо	хористи	одразу	починають	шукати	її	і	

вже	не	слухають	її	уважно.	Це	треба	робити	лише	після	

того,	як	керівник	богослужіння	скаже	слово	«Амінь»	і	за-

просить	хористів	виконати	наступну	пісню.

Під	 час	 Святого	 Причастя	 для	 священнослужителів	

треба	 дотримуватися	 молитовної	 тиші.	У	 цей	 час	 може	

звучати	відповідна	спокійна	музика.	Після	того,	як	гро-

маду	 запросили	 до	 святкування	 Святого	 Причастя,	

керівник	 богослужіння,	 як	 правило,	 оголошує	 з	 вівтаря	

номер	пісні.	У	маленьких	громадах	спочатку	може	звуча-

ти	органна	музика.	При	цьому	краще	обрати	приглушене	

звучання,	аби	не	заважати	братам	і	сестрам	по	вірі	прий-

мати	Святе	причастя.

Під	 час	 богослужінь	 з	 особливих	 нагод	 відбувається	

також	 особливе	 музичне	 оформлення.	 Окрім	 	 Святого	

причастя,	у	нашій	Церкві	відбуваються	таїнства	Свято-

го	 хрещення	 водою	 й	 Святого	 Запечатання.	 Парафіяни	

отримують	 також	 благословення	 з	 різних	 нагод,	 як-от,	

прийняття	 до	 громади,	 конфірмація,	 вінчання,	 весільні	

ювілеї.	Такі	священнодійства	можна	обрамляти	музикою	

(співом	чи	 інструментальним	виконанням).	Рішення	про	

вибір	 музикального	 супроводу	 приймає	 керівник	 бого-

служіння.	 Однак	 він,	 як	 правило,	 враховує	 побажання	

братів	і	сестер	по	вірі,	які	долучаються	до	того	чи	іншого	

дійства. Виконуються тільки ті пісні й музика, які до-

пущені до богослужебного виконання у нашій Церкві.	

Якщо	 Ви	 невпевнені,	 чи	 можна	 виконати	 той	 чи	 інший	

музичний	твір,	то	радимо	звернутися	до	апостола.	Якщо	

висловлюється	 побажання	 виконати	 іншу	 музику,	 яка	

не	передбачена	для	виконання	на	богослужінні,	то	 її	не	

можна	 виконувати	 в	 рамках	 встановленої	 літургії,	 тоб-

то	 в	 проміжку	 між	 тринітарним	 вступом	 і	 тринітарним	

завершальним	 	благословенням.	Після	тринітарного	за-

вершального	 благословення	 можна	 виконувати	 музичні	
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твори,	 які	 не	 передбачені	 для	 використання	 на	 наших	

богослужіннях.

Виняток із цього правила становлять музичні тво-

ри, які носять явно антихристиянський характер (на-

приклад,	твори	окультного,	расистського,	дискримінацій-

ного	чи	богопротивного	характеру).

Святкування	Святого	Причастя	для	
померлих

Якщо	 богослужіння	 проводить	 Першоапостол	 або	

окружний	апостол,	то,	як	правило,	святкують	ще	Святе	

причастя	для	померлих.	Для	нас	це	моменти	особливого	

внутрішнього	хвилювання.	Спів	й	інструментальне	вико-

нання	впливають	на	почуття	учасників	богослужіння.

Святкування	 Святого	 причастя	 для	 померлих	 від-					

бувається	 одразу	 після	 того,	 як	 останній	 учасник	 бого-

служіння	 прийняв	 Святе	 Причастя	 і	 чаші	 знову	 повер-

таються	на	вівтар.	Першоапостол,	окружний	апостол	чи	

інший	 уповноважений	 священнослужитель	 декількома	

словами	готує	громаду	до	цієї	особливої	миті.

Після	 цього	 він	 називає	 пісню,	 яку	 виконує	 громада,	

або	просить	хор	виконати	куплет	тої	чи	іншої	пісні.	Може	

звучати	також	інструментальний	музичний	твір.	Обраний	

музичний	твір	має	тривати	не	більше	1,5	хвилини.

Керівник	богослужіння	з	відповідними	словами	кладе	

проскури	в	руки	двох	священнослужителів	замість	душ	

з	потойбічного	світу	і	завершує	таїнство	словом	«Амінь».	

Громада	 відповідає	 своїм	 «Амінь».	 Одразу	 після	 цього	

звучить	музичний	твір.	Це	може	бути	пісня	хору,	хорової	

групи	 або	 інструментального	 виконання.	 Цей	 музичний	

твір	також	не	повинен	тривати	довше	1,5	хвилини.

Усі	 музичні	 твори,	 які	 обираються	 для	 обрамлення	

святкування	 Святого	 причастя	 для	 померлих,	 мають	

стосуватися	громади	чи	цієї	особливої	події.

Завершення	богослужіння
Після	того,	як	пролунає	триразове	«Амінь»,	громада	або	

хор	 можуть	 виконати	 завершальну	 пісню.	 Якщо	 є	 мож-

ливість,	то	може	виконати	пісню	дитячий	чи	молодіжний	

хор,	 або	 інструментальний	 ансамбль. Рішення про це 

приймає керівник богослужіння.	Під	час	богослужіння	

не	аплодують.	Після	богослужіння	 інколи	допускаються	

аплодисменти	(наприклад,	коли	пісню	виконували	діти).

На	 завершення	 дозвольте	 наголосити,	 що	 музика	 є	

Божим	даром,	який	слід	поважати	і	який	треба	плекати.	

Музика	може	ширитися	за	межі	цього	світу	та	викликати	

благоговійне	 захоплення	 Божими	 сутністю	 й	 діяннями.	

Своїм	співом	та	грою	на	музичних	інструментах	ми	слави-

мо	Бога	й	висловлюємо	Йому	свою	вдячність,	поклоняє-

мося	Творцеві	та	підтверджуємо	свою	приналежність	до	

християнської	 віри: «Слово Христове нехай пробуває 

в вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та напо-

умляйте самих себе! Вдячно співайте у ваших серцях 

Господеві псалми, гімни, духовні пісні!»	(Колосян	3,16)

											(За матеріалами брошури «Богослужіння в Новоапостольській                                     

церкві» / Регіональна церква Берлін-Бранденбург)
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З	
деяких	 пір	 мені	 потрібний	 ін-
валідний	візок.	Минулого	року	
я	ще	могла	пересуватися	за	до-
помогою	двох	палиць.	У	церкві	

я	сідала	на	останню	лаву,	де	зазвичай	
сидять	усі	брати	й	сестри	з	інвалідністю.	

Якщо	під	час	богослужіння	мені	по-
трібно	було	підвестися,	то	одна	сестра	
по	вірі	допомагала	мені:	вона	простя-
гала	мені	свою	руку,	аби	я	могла	вста-
ти,	й	подавала	мені	мої	палиці.	І	роби-
ла	вона	це,	незважаючи	на	ваду,	яку	
мала.	Це	додавало	мені	впевненості.

Та	якось	у	неділю	я	не	побачила	цієї	
сестри	 на	 богослужінні.	 Я	 поцікави-
лася	 у	 священнослужителів	 і	 довіда-
лася,	що	жінка	потрапила	в	лікарню.	
Пізніше	я	почула,	що	її	перевели	в	Бу-
динок	для	літніх	людей	 і	вона	більше	
не	буде	приходити	на	богослужіння.

Щоразу,	 коли	 я	 приходила	 на	 бого-

служіння,	то	згадувала	про	цю	сестру,	
оскільки	 вона	 завжди	 допомагала	
мені.	У	мене	виникло	велике	бажання	
побачитись	 із	цією	сестрою	по	вірі.	Я	
попросила	 свого	 сина	 і	 його	 дружину	
відвезти	мене	до	неї.

Наша	сестра	по	вірі	зустріла	мене	в	
інвалідному	 візку.	 Мене	 охопили	 пре-
красні	почуття,	коли	ми,	не	дивлячись	
на	 те,	 що	 сиділи	 в	 інвалідних	 візках,	
обнялись	 і	 змогли	 висловити	 одна	
одній	вдячність	таким	незначним	же-
стом.

Сидячи	в	сестриній	кімнаті,	ми	вели	
бесіду	на	різні	 теми.	Коли	ми	нагово-
рилися	вдосталь,	то	я	взяла	губну	гар-
мошку	 і	почала	грати	пісню	 із	нашого	
пісенника,	 а	 сестра	 радісно	 підспіву-
вала.	Ми	провели	разом	дві	прекрасні	
благословенні	години.		

К.К.

Твоя рука, 
щедра на 
поміч
ТТе, що у віці 87 років 
я ще можу відвідувати 
богослужіння, є для мене 
Божим даром.

ЖИТИ	ВІРОЮ	|	ДУХОВНИЙ ДОСВІД

Д
екілька	років	назад,	я,	мешка-
нець	 Ельзасу/Франція,	 познай-
омився	 з	 однією	 сестрою	 по	
вірі	 з	 Німеччини.	 У	 минулому	

році	вона	запросила	мене	на	святкуван-
ня	70-річчя	своєї	матері.	Ми	пішли	разом	
на	богослужіння.	Коли	оголосили	номер	
вступної	пісні,	я	дуже	зрадів:	пісня	«З	То-
бою,	Господи,	я	зв’язаний»	–	одна	з	моїх	
улюблених	пісень	нашої	Церкви.	

Коли	почалося	богослужіння,	зазву-
чали	перші	звуки	органу	й	громада	по-
чала	співати,	я	помітив,	що	мене	охо-
пило	внутрішнє	хвилювання.	Я	більше	
не	міг	співати.	Я	втратив	контроль	над	
собою,	чого	раніше	зі	мною	ніколи	не	
траплялося.	У	моїй	громаді	у	Франції	я	
часто	 співав	цю	пісню,	 але	ніколи	не	
відчував	такого	сильного	хвилювання,	
як	цього	дня.	Можливо,	справа	була	в	
мові,	 на	 якій	 виконувалася	 ця	 пісня,		
можливо,	 її	 слова	 вельми	 	 вплинули	
на	мене?	Але	чому?	Я	не	міг	собі	цього	
пояснити.	Я	немовби	піднявся	на	не-
беса	й	думав:	«Я	ще	ніколи	не	відчу-
вав	 Бога	 так	 близько».	 Я	 був	 враже-
ний	силі	почуттів,	які	охопили	мене.	Я	

–	стримана	людина	і	навчився	прибор-
кувати	 свої	 почуття,	 особливо	 коли	
довкола	мене	знаходилися	чужі	люди.

Через	 декілька	 днів	 я	 зателефо-
нував	 матері	 й	 розповів	 їй	 про	 свої	
переживання	 під	 час	 богослужіння	 в	
Німеччині.	 Вона	 сказала:	 «Цю	 пісню	
виконували	 під	 час	 траурного	 бого-
служіння	 на	 похоронах	 твого	 батька.	
Тоді,	50	років	тому	назад,	богослужін-
ня	 в	 Ельзасі	 проводилися	 німецькою	
мовою».

Мій	батько	помер	внаслідок	нещас-
ного	випадку.	Тоді	йому	було	24	роки.	
За	 вісім	 днів	 до	 того	 народилися	 мій	
брат-близнюк	 та	 я.	 Раніше	 я	 чув,	 що	
немовлята	і	маленькі	діти	сприймають	
емоції,	деякі	з	них	залишаються	в	їхній	
свідомості	і	можуть	проявитися	через	
багато	років.	Але	раніше	я	не	задуму-
вався	над	цим	феноменом.

Я	запитав	у	мами,	чи	був	я	присут-
нім	на	тому	похоронному	богослужінні,	
і	 вона	 відповіла:	 «Так,	 звичайно».	 –	
Раптом	я	збагнув,	чому	ця	пісня	спра-
вила	 на	 мене	 в	 Німеччині	 неабияке	
враження.																																										Г.Ц.

Душевні 
почуття
Я – стримана людина й на-
вчився приборкувати свої 
почуття. Але в той момент 
я втратив дар мови, а по 
щокам покотилися
сльози.
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День	молоді		2015	року	в	Україні
ОКРУГ «УКРАЇНА-СХІД»

З	22	до	24	серпня	2015	року	проходив	черговий	День	молоді	в	українському	окрузі	«Схід».	Він	пройшов	під	девізом	
«Любов	до	Бога	–	любов	до	людей».	У	цьому	молодіжному	форумі	взяли	участь	39	осіб.	Молодь	зібралася	у	затишній	
зеленій	базі	відпочинку	в	селі	Китайгород	Дніпропетровської	області,	на	правому	березі	ріки	Оріль,	поблизу	Дніпро-	
дзержинська.	Назва	села	походить	від	тюркського	слова	«китай»	(стіна)	або	від	старослов’янського	«кита»	(в’язанка	
з	хмизу)	й	означає	«фортеця».Молодь	із	Запорізького	регіону	приїхала	в	обідню	пору	й	одразу	приступила		до	про-
ведення	заходів.Значно	довший	шлях	довелося	долати	молоді	з	регіону	м.	Миколаєва:	вони	добиралися	автобусом	
і	провели	в	дорозі	близько	11	годин.	Та	це	не	завадило	юнакам	і	дівчатам	прибути	в	радісному	настрої.	Отже,	вони	
одразу	активно	долучилися	до	спілкування	й	розваг.

Увечері	апостол	Будник	офіційно	«відкрив»	День	молоді.	Перший	вечір	був	присвячений	бесіді	з	молоддю	на	тему	
«Новоапостольська	церква			шлях	спасіння».	Використовуючи	слайди,	апостол	нагадав	юним	парафіянам	про	основи	
новоапостольського	віровчення:	

1.	Новоапостольською	церквою	керує	Ісус	Христос	через	апостолів,	які	живуть	сьогодні.	Її	вчення	ґрунтується	на	
Святому	Письмі.

2.	Апостольський	сан	–	це	сан	з	повноваженнями,	які	дав	Ісус	Христос,	аби	кожна	людина	могла	отримати	спасіння.
3.	Апостоли	потрібні	для	того,	аби	підготувати	Христову	Церкву-Невісту	до	обіцяного	Ним	приходу.
4.	Новоапостольська	церква	сповідує	три	таїнства	–	Святе	Хрещення	водою,	Святе	Запечатання	та	Святе	Прича-

стя.
5.	Таїнства	Святого	Запечатання	Святим	Духом	і	Святого	Причастя,	а	також	відпущення	гріхів	нерозривно	пов’язані	

з	апостольським	служінням.
Після	викладу	теми	апостол	відповів	на	різні	запитання,	які	цікавили	молодь:	незрозумілі	місця	в	Біблії,	ситуація	в	

Україні,	можливості	апостолів	давньої		і		сучасної	пори.	
Завершилася	зустріч	пізно	ввечері	спільною	молитвою	апостола	та	молоді.
Частина	 молоді	 й	 священнослужителі	 залишилися	 прикрашати	 вівтар	 для	 недільного	 богослужіння.	 Багато	 хто	

здивувався,	побачивши,	що	молодий	священик	Арсеній	Таран	встановив	переносний	орган	 і	почав	грати	новоапо-
стольські	мелодії.	Навіщо,	уночі...?

За	півтора	дня	до	початку	Дня	молоді	виявилося,	що	органістка	не	приїде	і	на	богослужінні	нікому	буде	грати.	Тоді	
окружний	євангеліст	Бобров	пригадав,	що	священик	Арсеній	свого	часу	навчався	в	музичній	школі,	зателефонував	
йому	і	попросив	виручити.	«Якщо	треба,	то	треба»,-	сказав	священик	і,	залишивши	всі	свої	справи,	ще	пізно	ввечері	
почав	вправлятися	у	виконанні	пісень.		

Уранці	23	серпня	апостол	Будник	провів	богослужіння	для	молоді.	Юні	парафіяни	з	радістю	співали	новоапостоль-
ські	пісні	й	уважно	слухали	проповідь.

Апостол	 служив	 словом	 з	 Псал-
мів	139,	24:	«І	подивись,	чи	є	в	мене	
якась	лиха	дорога,	 і	веди	мене	до-
рогою	 давньою».	 «Господь	 підго-
тував	 для	 нас	 шлях	 спасіння,	 Він	
супроводжує	 нас	 на	 цьому	 шляху	 і	
з	любов’ю		турбується	про	те,	щоб	
ми	не	 звернули	 з	 цього	шляху	 і	 не	
ступили	на	шлях	загибелі».		Ця	дум-
ка	 стала	 лейтмотивом	 проповіді	 й	
співпроповідей.	 Через	 слово,	 різні	
приклади	Господь	укотре	нагадував	
про	свою	любов	 і	 турботу,	застері-
гаючи	від	небезпек.

Після	 богослужіння	 вже	 тради-
ційно	 	 почалася	 «пізнавальна»	 ча-
стина	Дня	молоді.	Поряд	з	«духов-
ною»	вона	є	важливою	складовою	
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кожного	молодіжного	форуму.	Організатори	Дня	молоді	щоразу	намагаються	показати	молодим	людям	щось	
цікаве,	познайомити	їх	з	пам’ятками	архітектури	і	цікавими	місцями	України.	У	минулі	роки	це	були,	зокрема,	і	
легендарний	острів	Хортиця	з	його	музеєм	та	комплексом	«Козацька	Січ»,	і	Дніпрогес	...

Цього	разу	організатори	вирішили	познайомити	молодь	із	«візитною	карткою»	України	–	відомим	Петриківсь-
ким	розписом.	Багато	хто	чув	чи	читав	про	нього,	але	тут	була	можливість	побачити	його	на	власні	очі	й		самому	
спробувати	щось	намалювати.

Село	Петриківка	в	Дніпропетровській	області			одне	з	небагатьох,	де	бережливо	зберігають	традиції		давніх	
народних	 промислів.	 Під	 час	 цікавої,	 пізнавальної	 розповіді	 молодь	 довідалася	 про	 походження	 цього	 виду	
майстерності,	технології	й	техніку	розпису.	Вони	довідалися,	приміром,	що	розпис	можна	виконувати	як	само-
робними	(особливо	з	котячої	шерсті	«котиками»),	так	і	фабричними	пензликами,	а	також	пальцями,	піпетками	
чи	очеретяними		паличками...

Після	екскурсії	на	юнаків	та	дівчат	чекав	сюрприз			майстер-	клас	із	живопису.	Художники,	майстри	Петриківсь-
кого	розпису,	учили	молодь	основам	майстерності.	Кожен	міг	попробувати	розпис!	З	осторогою	й	сумнівами	юна-
ки	й	дівчата	та	деякі	священнослужителі	сідали	за	стіл,	з	недовірою	дивилися	на	макети	майбутніх	малюнків,	
які	 потрібно	 було	 розписа-
ти.	 Проте	 доброзичливість	
майстрів	 розвіяла	 сумніви.	
Вони	 терпляче	 розповідали,	
підказували,	 допомагали.	 І	
вражаюче	 –	 всі	 впоралися	
з	 поставленим	 завданням!	
Самі	дивувалися,	як	поступо-
во	з’являвся	малюнок			грона	
калини,	квіти,	листочки	...	За-
хоплення	і	радість	світилися	в	
очах.	Кожен	міг	узяти	з	собою	
свій	 витвір.	 Ну	 й,	 звісно,	 ко-
жен	 мав	 можливість	 придба-
ти	сувенір	на	згадку	про	День	
молоді	в	Петриківці.

Але	 на	 цьому	 сюрпризи	
не	 закінчилися.	 Попереду	
були	 відвідини	 екзотично-
го	 етнохутору,	 названого	 на	
честь	 господаря,	 -	 «Миколин	
хутір».	Сім’я	з	6	осіб,	майстри	
Петриківських	ремесел,	вирішили	відродити	звичай,	який	побутував	колись	у	цьому	регіоні,	–	Петриківський	
розпис	хатів	ззовні	та	всередині.

Після	невеличкої	екскурсії	й	розповіді	про	традиційні	ремесла	молодь	«поласувала»	на	природі	українським	
борщем	з	пампушками	й	варениками	з	картоплею.

А	які	ж	українці	без	веселощів:	пісень,	танців,	хороводів?	Перевдягнувшись	в	українські	національні	костю-
ми,	юні	парафіяни	з	радістю	поринули	в	розваги,	зокрема	перетягування	каната,	і	тут	дівчата	не	відставали	
від	хлопців!	Окрім	цього,	молодь	могла	спробувати	себе	в	різноманітних	видах	ремесел	–	гончарство,	плетіння	
лози,	розпис	писанок,	мотання	ляльок.

Кожен	міг	узяти	із	собою	свій	художній	витвір.
Час	промайнув	дуже	швидко	–	і	прийшла	пора	роз’їжджатися	по	домівках.	Однак,	як	же	не	хотілося	залиша-

ти	це	місце	з	його	якоюсь	особливою	енергетикою	радощів	та	веселощів.
Останній	вечір	Дня	молоді	–	традиційні	розваги,	конкурси,	у	яких	брали	участь	і	молодь,	і	священнослужителі			

пройшов	також	у	радісній	атмосфері.
Завершився	він	молитвою	апостола,	якою	він	дякував	Богові	й	нагадував	молоді	про	напутнє	слово	із	бо-

гослужіння.	Уранці,	24	серпня,	після	молитви	й	смачного	сніданку	юнаки	й	дівчата	вирушили	додому.	І	знову	
лунали	пропозиції:	«Ех,	було	б	добре,	якби	День	молоді	тривав	ще	довше!»
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ОКРУГ «УКРАЇНА-ЦЕНТР»
З	28	по	29	серпня	2015	року	новоапостольська	молодь	округу	«Україна-Центр»	узяла	участь	у	своєму	спільному	

щорічному	заході,	–	Дні	молоді.	Його	цьогорічний	девіз	-	«Радість	у	Христі!».	Місцем	проведення	Дня	молоді	обрали	
чудове	місто	Миргород,	на	Полтавщині	(санаторій	імені	М.	Гоголя).

Уже	під	обід	тут	зібралася	молодь	із	різних	міст	округу.	Одразу	після	смачного	обіду	молодь	приступила	до	спор-
тивних	розваг.	Територія		санаторію	надавала	широкі	можливості	як	для	активного,	так	і	пасивного	відпочинку:	ба-
скетбольне	поле,	тенісні	корти,	басейн,	літні	спортивні	майданчики,	чудовий	парк	–	і	все	це	неподалік	від	річки	Хорол.

Після	спортивних	розваг	молодь	почала	готуватися	до	довгоочікуваної	зустрічі	з	апостолом	А.	Будником.	Юні	брати	
та	сестри	провели	репетицію	привітальних	номерів	і	міркували,	які	запитання	мають	задати	своєму	апостолові.	Адже	
попереду	на	них	чекав	не	лише	вечір	художньої	самодіяльності,	а	й	вечір	запитань	та	відповідей	з	апостолом.		

Вечірню	зустріч	апостол	А.	Будник	розпочав	з	короткої	інформації	про	Новоапостольську	церкву.	Апостол	ще	раз	
нагадав	усім	присутнім	про	засади	новоапостольської	віри:	про	те,	що	Новоапостольська	церква	–	це	прокладений	
Ісусом	Христом	шлях	до	спасіння	і	що	в	наші	дні	Ісус	Христос	править	Своєю	Церквою	через	апостолів.	Окрім	цього,	
апостол	А.	Будник	пояснив,	що	завданням	апостольського	сану	є	проповідь	та	звершення	таїнств;	особливо	–	таїн-
ства	Запечатання	Святим	Духом.	Після	вступного	слова	апостола	окружний	старійшина	Пальм	оголосив	День	молоді	
відкритим.	Молоді	брати	й	сестри	розігрували	цікаві	сценки,	співали	церковні	пісні,	декламували	вірші.	Творчу	части-
ну	вечора	завершили	спільним	виконанням	пісні.	

Після	 цього	 апо-
стол	 виділив	 час	 для	
запитань;	 їх	 молодь	
завчасно	 підготува-
ла.	 Юнаки	 й	 дівчата	
задали	 чимало	 різ-
них	 запитань,	 пов’я-
заних	 з	 біблійними	
цитатами,	 із	 вірою,	 із	
повсякденним	 жит-
тям.	 Коли	 запитання	
вичерпалися,	то	вечір	
завершили	 спільною	
молитвою.

Наступного	 дня	
на	 молодь	 очікувала	
найголовніша	 подія	

Дня	молоді	–	богослужіння	апостола.	В	основу	цього	особливого	богослужіння	він	поклав	слова	з	40	Псалма,	віршів	
3-4:	«І	витягнув	мене	з	погибельної	ями,	з	багнистого	болота	і	поставив	на	скелю	мої	ноги,	ствердивши	мої	кроки.	
І	вклав	мені	в	уста	новую	пісню,	хвалу	нашому	Богові.	Багато	хто	побачить	і	буде	шанувати,	і	вповати	на	Господа».

«Бог	всемогутній	і	усевидющий»,	-	наголошував	апостол	Будник.	«Він	знає	про	все,	що	відбувається	у	нашій	душі.	
Він	завжди	поруч	з	нами,	Він	бажає	лише	благословляти	й	допомагати	нам.	Господь	прагне	направляти	нас	на	шлях,	
який	принесе	благословення.	Адже	перед	нами	пролягають	тисячі	шляхів,	 і	чи	в	змозі	ми	обрати	той	єдиний,	пра-
вильний	шлях,	який	веде	до	спасіння?	Бог	допомагає	нам	обрати	його;	Він	веде	й	супроводжує	нас	на	цьому	шляху.	
Він	бажає,	аби	ми	любили,	як	Він	і	прощали,	як	Він.	Бог	не	бажає,	аби	ми	судили	один	одного.	Він	судитиме	згідно	зі	
Своїм	милосердям.

Нам	не	потрібно	намагатися	зрозуміти,	наскільки	великою	є	Божа	любов,	бо	ця	любов	є	безмежною.	Нам	важко	
збагнути	її	своїм	людським	розумом.	Інколи	нам	здається,	що	ми	йдемо	правильним	шляхом,	але	це	не	завжди	так.	І	
Бог	не	завжди	одразу	дає	відповіді	на	наші	запитання.	У	Нього	є	на	все	свій	час.	Нам	не	потрібно	«підганяти»	Бога	й	
нарікати	на	Нього.	Він	вислуховує	всі	наші	прохання	і	його	рішення	є	завжди	правильними,	навіть	якщо	ми	не	розуміє-
мо,	чому	Він	діє	саме	так.	Бог	веде	нас	найкращим	шляхом.	Але	буває,	що	цей	шлях	пролягає	через	випробування,	
бо	ж	саме	завдяки	їм	Він	перевіряє	нас.	Людина,	яка	виявлятиме	Богові	послух,	завжди	матиме	благословення;	тому	
важливо	виявляти	терпіння»,	–	завершив	апостол	Будник.

«Ми	-	Божі	діти,	і	Бог	наділив	нас	Духом	радості.	Адже	якщо	я	-	Боже	дитя,	тоді	я	знаю,	що	моє	життя	в	руках	мого	
Отця.	Це	значить,	що	я	не	даремно	живу	на	цій	землі.	Ми	щасливі,	тому	що	перебуваємо	разом.	Ми	щасливі,	бо	скла-
даємо	одну	громаду.	Ми	бачимо,	що	ми	не	самотні.	Ми	повинні	бути	вдячними	Богові	за	те,	що	Він	допоміг	нам	вийти	
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«з	болота	минулого	життя».	Попереду	на	нас	чекає	щастя	і	Божа	слава.	Тож	не	думаймо	про	минуле,	а	вже	сьогодні	
-	про	майбутнє.	І	просімо	в	Бога	наділити	нас	силою	торувати	нелегкий	шлях	спасіння».	«Нехай	нам	завжди	буде	до	
снаги	плекати	радість	у	Христі!»	-	сказав	під	час	співпроповіді		окружний	старійшина	Ромен	Пальм.

«Ісус	Христос	жив	також	земним	життям.	Він	зазнавав	переслідувань,	спізнав,	що	таке	біль	і	образа.	Він	бажає,	аби	
ми	не	сходили	зі	шляху	віри	і	перебували	разом	з	Ним.	Він	бажає,	аби	ми	стояли	на	твердому	ґрунті	–	на	надійному	
фундаменті	віри.	Ним	є	Ісус	Христос.	Тож	будьмо	уважними	один	до	одного;	допомагаймо	тому,	хто	потребує	нашої	
допомоги»,	–	наголошував		окружний	євангеліст	Туркевич.

Свою	співпроповідь	окружний	євангеліст	Вілонджа	завершив	наступними	словами:	«Радіймо	за	будь-яких	обста-
вин,	адже	ми	знаємо,	що	Бог	є	Богом	любові».

Наприкінці	богослужіння	відбулася	ще	одна	подія,	яка	закарбувалася	в	пам’яті	молодих	парафіян,	–	зведення	апо-
столом	диякона	Шаповала	з	громади	Миргорода	у	сан	священика.

День	молоді	завершився.	Залишалося	ще	трохи	часу	для	спільної	фотографії,	і	спільного	обіду,	а	потім	–	усі,	сповнені	
радістю	і	новими	враженнями,	вирушили	додому.

ОКРУГ «УКРАЇНА-ЗАХІД»
З	10	по	11	жовтня	2015	року	новоапостольська	молодь	округу	«Україна-Захід»	узяла	участь	у	радісному	заході,	–	у	

Дні	молоді.	Його	цьогорічний	девіз	-	«Радість	у	Господі	–	це	ваша	сила!»	(Неємії	8,	10).	Місцем	проведення	Дня	молоді	

вирішили	обрати	прекрасне,	старовинне	місто	Луцьк,	що	розташоване	на	Волині.

Уже	під	обідню	пору	тут	зібралася	молодь	із	різних	міст	західноукраїнського	округу		регіону.	Після	смачного	обіду	

молодь	зібралася	на	довгоочікувану	зустрічі	з	апостолом	А.	Будником.	

Апостол	 урочисто	 відкрив	 День	 молоді	 й	 ознайомив	 учасників	 із	 короткою	 інформацією	 про	 Новоапостольську	

церкву.	Він	ще	раз	нагадав	усім	присутнім	про	основні	засади	новоапостольської	віри:	про	те,	що	Новоапостольська	

церква	–	це	прокладений	Ісусом	Христом	шлях	до	спасіння	і	що	в	наші	дні	Ісус	Христос	керує	Своєю	Церквою	через	

апостолів.	Апостол	пояснив,	що	завданням	апостольського	служіння	є	проповідь	Божого	слова	й	звершення	таїнств.	

Особливо	він	наголосив	на	важливості	таїнства	Запечатання	Святим	Духом.	

Після	цього	апостол	давав	відповіді	на	запитання,	які	молодь	підготувала	завчасно.	Юнаки	й	дівчата	задавали	

чимало	різних	запитань,	пов’язаних	з	біблійними	цитатами,	із	вірою,	із	повсякденним	життям	віруючої	людини.	Коли	

запитання	вичерпалися,	то	зустріч	завершили	спільною	молитвою.

Одразу	після	неї	розпочався	молодіжний	концерт.	Молоді	брати	й	сестри	співали	церковні	та	інші	духовні	пісні.	

Після	вечері	молодь	зібралася	для	проведення	спільного	дозвілля:	влаштували	біблійну	вікторину,	пантоміму,	скет-

чі	та	інші	цікаві	розваги.	

Наступного	дня	відбулася	найголовніша	подія	Дня	молоді	–	богослужіння	апостола.	В	основу	цього	особливого	бо-

гослужіння	він	поклав	слова	з	2	Солунян	3,	5:	«Господь	же	нехай	направить	серця	ваші	на	любов	Божу	й	на	Христову	

терпеливість».

	«Якщо	ми	побачимо	Божу	любов	

й	усвідомимо	Христове	терпіння	до	

себе,	 то	 будемо	 відповідно	 посту-

пати»	–	ці	слова	були	лейтмотивом	

проповіді	апостола.

Одразу	 після	 богослужіння	 всі	

учасники	вишикувалися	для	спіль-

ної	 фотографії	 на	 згадку	 про	 це	

прекрасне	духовне	молодіжне	свя-

то.	 Час	 швидко	 збіг.	 І	 хоча	 трішки	

сумно	було	прощатися,	та	юні	бра-

ти	й	сестри	все	ж	поверталися	до-

дому,	 сповнені	 радістю	 від	 нових	

знайомств	та	прекрасних	вражень.	
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 Відповіді на завдання: 1) 1В, 2Б, 3Б, 4В, 5Г, 6A, 7Б, 8Б, 9A, 10В; 2) Варух (Єремія, розділ 36). 
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	ХТО	Я?
Біблійний	персонаж,	якого	ми	
шукаємо,	був	за	професією	писарем.	
У	ті	часи	ця	професія	була	рідкісною,	
адже	навчитися	писати	було	вельми	

важко	й	це	займало	багато	часу.	
Матеріал,	на	якому	писали,		–	як	правило,	

папірус,	–	обходився	дуже	дорого,	бо	його	
виготовлення	було	трудомістким.	Тому	писарів	тоді	
було	небагато.	Професію	писаря	тісно	пов’язували	з	
високим	соціальним	станом.	Чоловік,	якого	ми	шукаємо,	
працював,	ймовірно,	при	царському	дворі	в	Єрусалимі	
й	мав	доступ	до	царя.	Відомо,	що	левіти,	які	жили	в	
роки	правління	царя	Осії	й	несли	священне	служіння	у	
храмі,	володіли	писемним	мистецтвом	(2	Хронік	34,	13).	
Персонаж,	якого	ми	шукаємо,	жив	десь	в	останні	роки	

правління	юдейського	царя	Осії.	Пророк	Єремія	не	раз	
згадує	у	своїй	книзі	про	нього	як	про	писаря.	У	його	книзі	
згадується	також	ім’я	його	брата	Сераї,	який	служив	
«головним	постельником»	(квартирмейстером)	при	царі	
Седекії	у	час,	коли	він	перебував	у	Вавилоні.	Отже,	
сім’я	особи,	яку	ми	шукаємо,	займала	високе	суспільне	
становище.	
Цікаво,	що	під	час	розкопок	у	Єрусалимі	було	знайдено	
відбиток	печатки	особи,	яку	ми	шукаємо.	На	ньому	
значилися	його	ім’я,	а	також	ім’я	його	батька.	За	дивним	
збігом	обставин	була	знайдена	також	печатка	брата	
чоловіка,	якого	ми	шукаємо,	з	надписом:	«Належить	
Сераї,	синові	Нерії».	
Отже,	як	звали	цього	чоловіка,	що	володів	мистецтвом	
письма?

													Відповідь	див.	нижче

           ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ
1.	Скільки	глав	має	Послання	до	римлян?

А		10

Б		12

В		16

Г		8

2.	На	яке	юдейське	свято	(згідно	з	Євангелієм	від	

Матвія)	розіп’яли	Ісуса	Христа?

А		на	свято	пурім

Б		у	день	опрісноків	(песах)

В		на	свято	кущів

Г		на	свято	тижня	(шавуот)

3.	Кого	«посилали	у	пустелю»?

А		демона	пустелі

Б		козла	відпущення

В		нічного	привида

Г	губителя	Ізраїлю

4.	Як	звали	наймолодшого	сина	Якова	і	Рахіль?

А		Бен’ян

Б		Бен-Гадад

В		Веніамин

Г		Бен	Гур

5.	Через	якого	пророка	Бог	зцілив	царя	Неємію?

А		Амос

Б		Єремія

В		Осія

Г		Ісая

6.	Яка	жінка	–	окрім	Марії	Магдалини,	згадується	у	
Євангелії	від	Луки	як	учениця	Ісуса	Христа?
А		Йоанна
Б		Тавіта	
В		Марта
Г		Єлисавета

7.	Як	звали	ангела,	який	згідно	з	Посланням	Юди	
сперечався	з	дияволом?
А		Гавриїл
Б		Михаїл
В		Рафаїл
Г		Малік

8.	У	яку	сторону	тричі		на	день	обертався	Даниїл,	коли	
молився?
А		у	сторону	Ніневії
Б			у	сторону	Єрусалиму
В		у	сторону	Рима
Г		у	сторону	Вавилона

9.	Як	звати	злого	духа,	який	згідно	з	Книгою	пророка	
Товита	вбиває	чоловіків	у	першу	шлюбну	ніч?
А		Асмодей
Б		Ашкенас
В		Азазель
Г		Арієль

10.	Яка	країна	згідно	із	тлумаченням	Старого	Заповіту	
вважається	«золотою»?
А	Золоте	Узбережжя
Б	Сефер
В	Офір
Г	Фінікія


