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Коли заводиш сьогодні розмову з людьми, колегами по роботі, друзями чи сусідами про свою віру про зай-
нятість у церкві й громаді, а також про свої релігійні переконання, то нерідко у відповідь чуєш: «Я дійсно Вами 
захоплююся, однак це не для мене». Або: «Усе це добре і гарно, але я так не зміг би! Любов до ближнього, по-
жертви і таке інше – це не відповідає моїй сутності, моєму типові».

У відповідь належало б, власне, сказати: «Ви маєте рацію! Це – не для Вас! – Дійсно, це взагалі не підходить тобі. Це 
не підходить також мені». 

Євангеліє, заповідь любові, християнські чесноти, як-от: смирення, лагідність, доброта, довготерпеливість, вірність 
– усе це не відповідає моїй сутності, не підходить мені. Про це знає також Бог. Адже Він добре знає мене. Він бажає, 
аби я став іншою людиною. Тому Він подарував мені нове життя; завдяки народженню згори, з dоди й Духа, Він зробив 
мене новим творінням. І тепер це підходить мені. Тепер це є саме тим, що відповідає моїй сутності й моєму життю. Ви-
моги, які виявилися надто великими для ветхого Адама, добре підходять до нового творіння, до нової людини. І якщо 
все правильно звести в одно, то ми отримаємо прекрасне вбрання Невісти.

Імпульс із богослужіння Першоапостола

Це не для мене!

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА
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Місто-громада Гілверсум, що знаходиться у Північній Голландії 

і розташована між Амстердамом та Утрехтом, з населенням 

майже 86000 жителів навіть не має статусу повноцінного 

міста, однак його назву серед таких відомих міст, як Лондон, 

Рим і Брюссель можна було прочитати на будь-якій шкалі старого прийма-

ча, а на шкалі частот середніх хвиль великих консольних радіол – навіть 

двічі: «Гілверсум І» та «Гілверсум ІІ». У 1950-х роках у Гілверсумі було зведе-

но більше двох радіостанцій. Ставши після Другої світової війни нідерланд-

ським містом радіо й телебачення, Гілверсум перетворився у  резиденцію 

«Нідерландського радіосоюзу», який координував діяльність розташованих 

у цьому місці численних радіо- і телекомпаній: кальвіністських, лібераль-

них, католицьких, протестантських, православних, соціалістичних та інших 

вільнодумних. «Ліберально-протестанська радіостанція» чи соціал-демо-

кратична радіостанція «Союз робітників-радіолюбителів» відображають 

як індивідуалістичний світогляд, так і федеральні погляди нідерландців. У 

заснованому в 1997 році Інституті звуку та зображення розмістився аудіові-

зуальний архів Нідерландів – один із найбільших та найсучасніших медіа-

архівів Європи, який доступний для громадськості. 

4 НС, 3/2017

Гілверсум – місто радіо
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БОГОСЛУЖІННЯ У ГІЛВЕРСУМІ/НІДЕРЛАНДИ

ДАТА: 20 листопада 2016 року

ВСТУПНА ПІСНЯ: «Кожний свій день» (№ 363, німецько-

мовний пісенник)

СУПРОВІД: окружні апостоли Маркус Фельбаум і Райнер 

Шторк,  а також апостоли Ганс-Юрґен Бауер, Філіпп Бур-

рен, Петер Клєне і Юрґен Лой

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: бл.1700

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ
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Сердечно улюблені брати й сестри, я вельми ра-
дий бути разом з вами на цьому богослужінні. 
Мушу сказати, що спільно виконана вступна пісня 
викликала у мене неабияку радість. Приємно було 

виконати разом з вами слова цієї прекрасної пісні. Усі ми їх 
добре знаємо: «У щоденному ваганні задаю собі питання: 
чи я чую Божий глас?» (Німецькомовний пісенник № 363). 
Є питання, задавати які собі щодня, є, звісно, гнітюче й мо-
торошно. З нами не повинно такого бути. Важливим, однак, 
є те, які саме питання ми задаємо собі? У нас немає потре-
би, наприклад, запитувати в себе: «Чи любить, власне, Бог 
мене?» Таке питання викликане страхом. Нам не потрібно 
задавати собі цього питання, бо ми знаємо: Бог є любов’ю. 
Нам не потрібно також запитувати в себе: «Чи забув Бог про 
мене?», бо відповідь на це питання Бог нам уже давно дав. 
Адже ще вустами пророка Бог мовив: «Невже ж забуде моло-
диця своє немовля? Не матиме жалю до сина свого лона? Та 
хоча б вона й забула, Я тебе не забуду» (Ісаї 49, 15). Отже, нам 
не потрібно задавати собі подібних питань. Нам не потрібно 
також запитувати в себе: «Чи має все це сенс і чи варте воно 
моєї уваги?» Хор дав нам відповідь на ці питання: і половину 
Царства, що маємо успадкувати, нам годі збагнути. Нам не 

Апостольське служіння і громада
потрібно задавати собі подібних питань. Адже Бог уже давно 
дав на них відповідь. 

А які ж питання ми маємо тоді задавати собі? Ми можемо 
запитати в себе: «Чи роблю я усе правильно? Чи, може,  щось 
не так?» Нам треба перевіряти самих себе. Перевіряючи са-
мих себе, нам треба задавати собі питання, відповіді на які є 
важливими для того, аби здобути Господню милість. Отже, са-
моперевірка є необхідною для здобуття Господньої милості. 

Ми можемо також щодня запитувати в себе: «Чого очікує 
милостивий Бог від мене?  Що я можу і що я повинен робити, 
аби подобатися Йому?» Таке питання викликане не страхом, 
а любов’ю до Бога. Я гадаю, що доречно буде також запиту-
вати: «Що я можу робити сьогодні для того, аби подобатися 
Господові Ісусові?» Таке питання викликає не дискомфорт чи 
почуття страху, а радість.

Отже, я зачитав біблійну цитату апостола Павла. Напере-
додні, у п’ятницю, я натрапив на неї і подумав, що вона пре-
красно відображає стосунки між громадою та апостолом, а 
також  передає співпрацю громади й апостола. 

Апостол Павло пише про те, що бажає поділитися з гро-
мадою духовним даром і, таким чином, зазнати разом з нею 

СЛОВО І ВІРА  |  БОГОСЛУЖІННЯ

 «Бо прагну вас бачити, щоб поділитися з вами 
яким-небудь духовним даром, щоб вас зміц-
нити, тобто підбадьоритись разом, між вами, 
спільною вірою, вашою і моєю».

 Слово із Біблії: Римлян 1, 11–12
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укріплення. Отже, апостол дає і бере; громада також бере від 
апостола і передає це далі. Це прекрасний опис життя Хри-
стової громади. 

Апостол Павло наголошує, що є «слуга Христа Ісуса, по-
кликаний апостол, вибраний для Євангелії Божої». Отже, він 
розповідає римлянам про те, що наділений повноваженням 
звіщати Євангеліє й укріпляти віру людей. Апостол Павло чіт-
ко наголошує на тому, що саме Бог вибрав і покликав його 
апостолом. Це, певна річ, не є якоюсь особливою відзнакою 
чи почесним титулом, а також не є підставою мати владу. Ні, 
апостол вибраний і покликаний для того, аби служити гро-
маді. Павло веде також мову про мотивацію; зокрема про те, 
що спонукало його казати: «Бо прагну вас бачити». Отже, дане 
йому доручення він виконував не з обов’язку, а з любові. Отже, 
він виконував його, бо любив Ісуса Христа і любив громаду.

Нам годі порівнювати себе з апостолом Павлом, ми й не ба-
жаємо цього робити – я ніколи не дозволив би собі зрівняти-
ся з апостолом Павлом; ми навряд чи спроможні виконати ту 
працю, яку йому доводилося виконувати, але для нього було 
важливим сумлінно виконувати саме ту роботу, яку ми маємо 
виконувати сьогодні: апостоли і брати, яких вони посилають, 
покликані й вибрані Богом для того, аби служити громаді. Ісус 
Христос послав нас служити громаді, й ми маємо здійснювати 
це служіння не з почуття обов’язку, а з любові до Господа, з 
любові до громади. Апостоли і брати у сані мають ділитися з 
громадою духовними дарами, тобто дарами, які походять від 
Бога, від Святого Духа. 

Я гадаю, що вас взагалі не цікавлять думки чи погляди 
пана Шнайдера із Франції. Саме так має бути. Те, що ми 
думаємо, не є важливим. Громада очікує від апостола і 

від братів у сані духовних дарів, дарів, що походять від Бога. 
Служитель є лише знаряддям, його персона не є важливою. 
Важливим є те, що походить від Бога. Саме це носії апостоль-
ського служіння, і послані ними брати мають передавати гро-
маді.  

Отже, я задаю собі питання: «Якими є ці духовні дари? Якщо 
ти приходиш у громаду, то з якими дарами від Бога?» Саме 
про це веде мову апостол Павло; він зокрема мовить, що по-
сланий звіщати Євангеліє. Отже, перший дар, з яким апостол 
приходить у громаду, – це Євангеліє Ісуса Христа. Ісус Христос 
наділив апостолів повноваженням звіщати Євангеліє. Апосто-
ли звіщають про те, що Ісус Христос є Бог! Тільки щодо цієї 
думки можна було б виголосити не одну проповідь! Бог є та-

ким, як Ісус Христос. Він є Богом любові, Богом милості. Ісус 
Христос любить грішника і бажає спасти його. Ісус Христос 
мовив істину й те, що Він казав, не втратило досі своєї сили й 
матиме цінність повік-віків. Ісус Христос подолав смерть і зло. 
Ісус Христос прийде вдруге. Даром Євангелії, яке апостоли 
звіщають громаді, є абсолютна впевненість у тому, що Бог є 
любов! Бог є милість! Бог є вірний! Ісус Христос прийде вдру-
ге! Ось якими є дари Євангелія!

Апостоли наділені також повноваженням тлумачити Єван-
геліє. Адже апостоли можуть проповідувати тільки на основі 
того, що написано в Біблії. Те, про що каже апостол, має від-
повідати Біблії. Завдання апостола полягає в тому, щоб пе-
реносити Боже слово на сучасність і розповідати громаді, як 
сьогодні треба втілювати Євангеліє у життя. Це – завдання 
апостолів; їх, як ми бачимо, виконував також апостол Павло. 
Він приїздив в Антіохію, наставляв громаду, проповідував 
Євангеліє і переносив його на сучасне для них життя. Він зо-
крема повідомляв громаді: «Бо через багато страждань нам 
треба ввійти в Царство Боже» (Діяння 14, 22). Отже, не дивуй-
теся, якщо вам доводиться зазнавати страждань; це нормаль-
но, якщо нам доводиться вести боротьбу, пов’язану з нашою 
вірою. 

Те, що відбувалося тоді, відбувається і сьогодні. Переносити 
Євангеліє на сучасне життя означає казати громаді: це нор-
мально, якщо ми зазнаємо страждань та утисків; якщо нам 
доводиться вести боротьбу. Таким є також сучасне Євангеліє. 
Отже, апостоли й уповноважені ними служителі Церкви укрі-
плюють громаду, коли проповідують про Ісуса Христа; коли 
представляють Його таким, як Він є; і переносять Його Єван-
геліє на сучасне життя; коли вони спонукають нас запитувати 
в себе: «Що означає Євангеліє для нас сьогодні?»

Апостоли наділені також повноваженням виголошувати 
прощення гріхів. Що це означає? Апостол укріпляє громаду і 
навчає її, як отримати Господню милість. Аби отримати її, тобі 
треба визнати свої гріхи. Тобі треба каятися і виявляти готов-
ність прощати ближньому. Тільки так можна здобути Господ-
ню милість. Апостол не бажає читати мораль. Ні, він служить 
громаді й сприяє її укріпленню; сприяє тому, аби віруючі люди 
звільнялися від тягарів гріху. Потім апостол, будучи наділе-
ний таким повноваженням, виголошує прощення гріхів, щоб 
віруюча людина знала: виголошення прощення гріхів має таку 
ж вагу,  якби  їх  прощав Сам Ісус Христос. Якщо я виконую 
передумову – визнаю свої гріхи, каюся і виявляю готовність 
прощати, – то, чуючи слова відпущення гріхів, я чую Самого 
Ісуса Христа: «Тепер тобі прощаються твої гріхи», - незалежно 
від того, погоджується мій сусід з цим чи ні. 

При цьому, неважливим є те, чи простив мій ближній мені, 
а чи ні. Апостоли наділені повноваженнями, які додають упев-
неності: «Тепер Ісус Христос простив мені». Так відбувається 
духовне укріплення громади. 
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           Ісус Христос наділив апостолів 
повноваженням звіщати Євангеліє.
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Ісус Христос запровадив у колі апостолів Святе Причастя. 
Апостол Павло гарно мовить про це у І Посланні до корін-
тян 11, 23–26. Ісус Христос закликав апостолів: «Чиніть так 
само!» Там, де діють апостоли, там здійснюється таїнство 

Святого Причастя. Там громада, відзначаючи Святе Прича-
стя, осягає тісне єднання з Ісусом Христом; приймає сутність 
і життя Ісуса Христа. Таке єднання з Ісусом Христом неабияк 
укріпляє! Сила від Ісуса Христа, якою ми сповнюємося під час 
Святого Причастя, є джерелом неабиякої наснаги. Святе При-
частя укріпляє та згуртовує громаду. Апостол Павло зокрема 
мовив: «…нас багато становить одне тіло, бо всі ми беремо 
участь у одному хлібі» (1-е Корінтян 10, 17). Отже, Святе При-
частя – це прекрасний засіб, який сприяє єднанню та згур-
туванню громади. Це очевидно: адже згуртована громада є 
сильною громадою.

Триразове благословення на завершення богослужіння – 
це також дар, з яким апостоли та їхні помічники приходять у 
громаду. Коли уповноважений служитель Церкви виголошує 
слова благословення: «Благодать Господа нашого, Ісуса Хри-
ста, любов Бога Отця й спільність Святого Духа нехай буде з 
усіма вами!» ( 2-е Корінтян 13, 13), то за ними стоїть авторитет 
Бога. Це не просто слова літургії, а зобов’язання, яке Триєди-
ний Бог бере на Себе. Сам Бог мовить громаді: «Я з вами разом 
зі Своєю милістю і разом зі Своєю любов’ю, і ви переконаєтеся 
у цьому завдяки діянню Святого Духа». Отже, на завершення 

богослужіння Бог дає нам обіцянку. Її виголошує уповноваже-
ний служитель, а тому вона має авторитет Бога. 

Отже, апостол приходить у громаду з наступними дарами: 
дари: Євангеліє, виголошення прощення гріхів, Святе Прича-
стя і триразове благословення. Саме ці дари громада прий-
має від апостола. Апостол Павло ще мовив: «Бо прагну вас ба-
чити,  щоб […] підбадьоритись разом спільною вірою, вашою 
і моєю». Сучасні апостоли, як і апостол Павло, є членами гро-
мади, і вони отримують також від неї дари. Їх ми потребуємо, 
і їх ми приймаємо залюбки. Громада ділиться спільною вірою 
з кожним зокрема. 

Як можна черпати сил у громади? Якщо плекаєш віру, то 
не раз переконуєшся в тому, як вона справджується. Віру-
юча громада відчуває присутність Бога. У громаді можна 
почерпнути сил, коли знову й знову відкриваєш для себе, 
бачиш і розпізнаєш Божі діяння. Коли я чую і довідуюся, що 
відбувається у громаді, які справи Бог звершив, як Він допоміг 
тому чи іншому, то мушу сказати: «Для мене є джерелом сили, 
коли я чую і бачу, як милостивий Бог допоміг і яким вірним 
Він є». Віруюча громада є вдячною громадою. Вона дякує Бо-
гові за Його діла. Вона поклоняється Богові, бо спізнала: Бог є 
величний і милостивий, Він є любов’ю. Отже, черпаймо силу 
в громади, яка поклоняється Богові, яка є вдячною і виявляє 
радість.  

 Коли ми ще почерпаємо сил у громади? Коли бачимо, як 
брати і сестри плекають свою віру, живуть згідно з нею. У кож-

Згуртована громада –сильна громада.
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ній громаді є чимало таких прикладів. Мушу зізнатися, що ін-
коли почуваю себе нікчемним, коли порівнюю себе з тим чи 
іншим братом і сестрою. Тоді я знову й знову задаю собі пи-
тання: «Чи зміг би ти також так поступити!?» Ні, гадаю, що ні!

У нас є брати і сестри, які виявляють таку віру, що додає ін-
шим сил. У наших громадах є чимало прекрасних прикладів 
цього; ними не раз є діти.

Щоб мати силу, треба для цього, звичайно, щось робити: 
треба підтримувати людей, які зазнають страждання і зносять 
випробовування, треба йти до них. У сучасному світі, на жаль, 
нерідко трапляється так, що люди уникають тих, що зазнають 
горе і страждання. Я не раз кажу: «Горе не є заразливим. Кожен 
з нас може підтримати людину, що зазнала нещастя і почуває 
себе погано. Це не заразливо». Іноді складається враження, 
що люди бояться, аби не заразитися нещастям іншої людини, 
тому обходять її десятою дорогою. Наберися відваги, пороз-
мовляй з людиною, яка переживає горе, увійди в положення 
того, хто несе важкий хрест; уважно вислухай його; приділи 
цій людині свій час. Тоді ти побачиш велич свого брата; тоді 
ти побачиш його віру. І тоді ти помітиш: я отримав від нього 
значно більше, ніж дав йому. Це не просто благі побажання, це 
реальні факти із життя наших громад. Цього, звісна річ, мож-
на домогтися лише тоді, коли цікавитися своїм ближнім, коли 
входити в його становище. Отже, ми черпаємо чимало сил, 
коли бачимо, як наш брат чи наша сестра живе згідно з вірою. 
Істинна віра проявляється у ділах любові. Любов, яку виявля-
ють брати і сестри громади, є також джерелом сили. Отже, у 
громаді можна почерпнути чимало сил, якщо прагнути цього. 
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АПОСТОЛ 
ГАСН-ЮРГЕН БАУЕР

«Якщо людина володіє 
багатством, то його треба 
застосовувати, інакше 
користі від нього буде 
небагато. Першоапостол 
розповів нам про багат-
ства, якими діляться з нами 

апостоли й Божі посланці. Нам треба запитати в 
себе: «Чи приймаєш ти ці дари? Чи видно по тобі, що 
ти приймаєш і зберігаєш їх?» 

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
МАРКУС ФЕЛЬБАУМ

«Одного разу апостоли 
Петро та Іван потрапили 
до в’язниці. А що робила 
громада? Усі зібралися в 
одному домі й молилися. 
Потім Петро та Іван ви-
йшли на волю. Повторюю 

ще раз: «Апостольське служіння і громада складають 
одне ціле». 

АПОСТОЛ 
ФІЛІПП БУРРЕН

Сьогодні вранці мене 
захопили одні слова. Їх я 
прочитав у нашому пісен-
нику: «Наречений прийде; 
пам’ятайте про Його слова, 
будьте пильними, бо Го-
сподь незабаром гряде!»
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ОСНОВНІ ДУМКИ: 

Служіння апостолів і служителів Церкви полягає в тому, 
аби ділитися з громадою духовними дарами й укріпляти 
ними її.  

Віруючі у громаді втішають один одного, коли 
поклоняються Богові й величають Його, коли є взірцем 
віри, коли спільно моляться й взаємно прощають один 
одному.

цій поклажі містяться коштовні речі – діаманти, які люди 
везуть у Європу, аби там їх відшліфувати. Якось мені ви-
пала нагода побувати на діамантовому кар’єрі й побачи-
ти невідшліфовані природні діаманти. Коли я довідався 
про вартість такого коштовного каміння, то подумав, що 
заплутався у цифрах. Ось такий неприглядний камінець 
і має таку вартість! Його краса і коштовність розкрива-
ються лише після того, як він побуває у руках майстра. 

Це можна метафорично перенести на громаду. У ній 
нині є ще невідшліфовані каміння. Якщо подивитися на 

членів громади, то, можливо, можна сказати: «Гаразд, приємні 
люди, але не кращі від інших». У кожного з нас, як й у невідшлі-
фованого діаманта, видно ті чи інші недоліки. Але якщо хтось 
прийде і скаже мені, що вартість того чи іншого діаманту ста-
новить стільки то мільйонів, то я починаю дивитися на нього 
зовсім по-іншому.

Сьогодні вранці Господь Ісус приходить до нас у громаду й 
мовить: «Я умер за цього брата й за цю сестру, бо вони є для 
Мене вельми цінними». Ми бачимо тільки невідшліфований 
камінь, але давайте сприймати з вірою те, про що Господь 
веде сьогодні вранці з нами мову: «За цей невідшліфований 
камінь, який не відзначається нічим особливим, я віддав Своє 
життя». Ось вартість твого брата й твоєї сестри. І якщо ми до-
зволимо Ісусові Христові «шліфувати» свою душу, то вона ввій-
де досконалою у Боже Царство. Там і тільки там розкриється 
істинна краса душі. Однак ця душа є вже сьогодні дорогоцін-
ною. Давайте саме так відзначати Святе Причастя. Ми завжди 
чуємо: «Господь Ісус помер за мене і це прекрасно». Я хотів 
би висловити це сьогодні дещо по-іншому. Сьогодні вранці 
Господь мовить: «Я помер за твого брата, за твою сестру, за 
твого ближнього». Господь не бажає показати світ кращим, 
ніж він є; чи громаду – кращою, ніж вона є. Такою є Божа істи-
на і нам треба з вірою прийняти її. Давайте дивитися на брата, 
на сестру й на ближнього так, як дивиться на них Ісус Хри-
стос. Давайте саме в такому дусі приступимо до святкування 
Святого Причастя. Тоді воно сприятиме укріпленню єдності й 
згуртованості громади; а якщо громада буде сильною, то всі 
ми будемо міцними й сильними. 

Тоді можна побачити, як брати і сестри живуть згідно з вірою.
Якими ще дарами може ділитися громада? Спільна молит-

ва, вимовлена з вірою, є також прекрасним джерелом сили. 
Така молитва додає всім нам чимало наснаги. Це, з одного 
боку, спільна молитва під час богослужіння. Однак  було б 
прекрасно, якби спільні молитви відбувалися не тільки під час 
богослужіння. Я не маю на меті запроваджувати щось нове. У 
багатьох релігійних громадах існують молитовні години, це 
так; але це не наш стиль – збиратися регулярно спеціально 
для спільної молитви. У цьому нічого поганого немає, але це 
просто не є традицією нашої Церкви. Однак добре викори-
стовувати ту чи іншу нагоду, аби спільно помолитися; зібра-
тися, приміром, у колі молодих чи старших парафіян і сказати: 
«Знаєте що? Давайте щиро помолимося за ту чи іншу потре-
бу». Цим ми підкреслюємо, що є небайдужими до ближнього. 
Давайте не будемо, молячись, просити у Бога чудес. Давайте 
не будемо вказувати Богові, що Він має робити. Давайте буде-
мо просто збиратися і спільно молитися: «Те чи інше є для нас 
дуже, дуже важливим і ми просимо Тебе, допоможи! Як саме 
Ти допоможеш, це Твоя справа, але ми хотіли б Тобі просто 
сказати: доля цього брата і його проблема є для нас небай-
дужою; ми довіряємо Тобі й Ти неодмінно допоможеш!». Така 
спільна молитва є джерелом неабиякої сили, неабиякої втіхи.

І останній момент. Взаємне прощення – це також особливий 
дар громади. Коли я бачу, як брати і сестри прощають мені; 
коли я зазнаю Господню милість і відчуваю: вони приймають 
мене таким, як я є, незважаючи на мою недосконалість; вони 
просто люблять мене таким, як я є; і прощають мені мої помил-
ки – то це є джерелом неабиякої сили й утіхи, які дає громада. 
Я вельми вдячний милостивому Богові, що смію належати до 
такої громади. Тож давайте укріпляти й утішати один одного. 

Після співпроповідей окружного апостола й апостолів 
Першоапостол продовжив:

Я часто буваю в дорозі й, буває, зустрічаю в аеропортах чи в 
літаку людей, ручна поклажа яких прикріплена наручниками 
до кісті їхньої руки. Коли я побачив це вперше, то був неабияк 
здивований і подумав: «А це що таке!?» Потім я зрозумів, що у 
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Людському життю притаманні зміни. Вони є необ-

хідними і нерідко вельми бажаними. Однак зміни 

можуть викликати невпевненість. Можливо, ви, 

дорогі читачі, відчуваєте, що в Новоапостольській 

церкві відбуваються ті чи інші зміни і що християнська віра в 

цілому зазнає істотних змін. Процеси, які відбуваються у су-

спільстві, у релігійному й християнському світі, а також у житті 

новоапостольського віруючого не слід розглядати ізольова-

но. 

Якщо у вас складається враження, що зміни, які відбувають-

ся сьогодні, ще ніколи не були такими кардинальними, то вар-

то дещо детальніше зупинитися на них. 

Зміни відбувалися у різні епохи й нерідко носили хвиле-

подібний характер. Якщо проаналізувати історію, то побачи-

мо періоди, коли християнство переживало кризу. У 2017 році 

ми відзначаємо ювілей розпочатої у 1517 році Реформації – 

одного з найбільш неспокійних періодів християнства. Або 

згадаймо про епоху Просвітництва та Французької революції, 

які значною мірою вплинула на християнський світ і мали на-

слідки, що виходили далеко за межі Європи. 

У час змін завжди постає питання збереження зв’язку із по-

переднім. Зміни, що призводять до втрати такого зв’язку, мо-

жуть бути небезпечними. Якщо ми здійснюємо зміни і нехтує-

мо збереженням важливого зв’язку із попереднім, істотним, 

то ризикуємо втратити своєрідність та ідентичність. Єдність і 

згуртованість є важливою передумовою збереження зв’язку 

із попереднім, особливо – у час змін. Якщо у житті нашої Церк-

ви відбуваються зміни, які позначаються на сприйнятті нами 

віри, то нам треба вести про це мову один з одним і розгляда-

ти їх у контексті теперішнього часу й середовища, у якому ми 

живемо. Важливо відводити час для такого спілкування і вміти 

уважно слухати один одного. Передумовою плідної бесіди є 

ґрунтовне ознайомлення та засвоєння нових знань. 

Важливо плекати єдність та згуртованість громади і для 

цього пройматися особистими проблемами й почуттями 

один одного. Молоді й старші брати та сестри, а також слу-

жителі Церкви мають прагнути такого спілкування і єднання 

один з одним. Воно передбачає також злагоджені відносини 

між громадою і церковним керівництвом. Шукаймо для цього 

також спілкування з іншими християнами зі свого оточення. 

Важливою та істотною передумовою збереження зв’яз-

ку із попереднім є єднання з Богом і Його Сином Ісу-

сом Христом. Євангеліє Ісуса Христа, Його жертва і 

воскресіння,  а також обітниця  Його  Другого  пришестя                                                                                                                                         

є надійним якорем у час змін.                                             
Петер Клєне 

Зв’язок із попереднім 
у час змін

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 25.03.1957р.
ПРОФЕСІЯ: аптекар
АПОСТОЛ:  з 18.03.2007р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Нідерланди, Сінгапур, 
Нідерландські Антильські острови, Мальта

АПОСТОЛ 
ПЕТЕР КЛЄНЕ
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

Одна жінка мала десять драхм 
(срібних монет) і загубила одну з них. 
Вона, аби знайти згублену драхму, 
обшукала ввесь дім, перевернула все 

верх дном і врешті-решт знайшла її.  На цьому 
можна було б поставити крапку в цій притчі. 
Та Ісус Христос продовжував: жінка покликала 
своїх подруг і сусідок та просила їх розділити з 
нею радість від того, що знайшла загублене. Це 
– короткий виклад притчі Ісуса Христа. 

Повернімося до кінця цієї притчі. Жінка зна-
йшла загублену драхму і покликала своїх сусідок 
і подруг, аби вони пораділи разом із нею. Дещо 
дивно, чи не так? Нам з вами не раз доводило-
ся засунути кудись, згубити, втратити чи забути 
якусь річ. Як ми поступали, коли знаходили її і в 
нас знову було все гаразд? Чи кликали ми сусідів 
і друзів, чи святкували ми разом з ними з цього 
приводу? Навряд. 

Людина, як правило, знайшовши втрачене, 
трохи порадіє і знову повертається до вирішен-
ня своїх повсякденних справ. Дехто полінується 
навіть злегка усміхнутися. Отже, поведінка цієї 
жінки була незвичною і вельми цікавою. Саме 
тому Господь розповів цю притчу праведним 
фарисеям, які докоряли Йому за те, що Він спіл-
кувався з грішниками. 

Девізом минулого року Першоапостол Жан-
Люк Шнайдер визначив слова «Перемагати з 
Христом». Цю добру пораду можна застосову-
вати й цього року: дозвольмо Господові ввійти 
у човен свого життя і разом з Ним перемагати 
те, з чим годі впоратися самотужки. Спробуймо 
поступати саме так. Це варто робити. 

Однак як ми поводимо себе після того, колиз-
добули ту чи іншу перемогу? Коли ми змогли по-

каятися? Ми здобуваємо одну перемогу й пере-
ходимо до праці над іншою? У наш неспокійний 
час усе нерідко відбувається саме так. Однак 
чому б нам не поступати так, як поступила жінка 
із притчі Ісуса Христа: відводити час і розповіда-
ти людям про здобуту перемогу. Це можна ро-
бити по-різному.

Можна у тиші насолодитися спокоєм після не-
легкої боротьби, сповнити своє серце миром, 
знаючи, що Небеса радіють над одним грішни-
ком, який кається. Або можна відзначити здобу-
ту перемогу разом з людьми, які, коли я боров-
ся, молилися за мене: з братами і сестрами, з 
дияконом, священиком…

«Та чи варто вести про це мову?!» Дійсно? 
Гадаю, що було б корисним для всіх нас усе ж 
частіше вести мову про такі перемоги і спільно 
радіти з цього приводу. З приводу перемог з Ісу-
сом Христом. Коли я першим подав руку прими-
рення. Коли я знайшов сили не розмірковувати 
у своєму серці над злом, яке мій сусід заподіяв 
мені двадцять років назад. Коли я позбувся упе-
редженого ставлення до свого ближнього; коли 
я виконав служіння самарянина. Коли я згодив-
ся з тим, щоб людина, яка заподіяла мені зло, 
йшла поруч зі мною до Святого Причастя.  

Спільно радіти додає впевненості в тому, що 
Небеса радіють над одним грішником, що каєть-
ся! А брати чи сестри можуть переконатися на 
моєму прикладі, яке звільнення зазнаєш, коли 
повертаєшся до Ісуса Христа. 

Фарисеї та книжники докоряли Ісусові Хри-
стові: «Цей грішників приймає і їсть разом з 
ними». Спілкування Ісуса Христа з грішниками 
здавалося їм огидним. Однак причина їхніх до-
корів – спасіння для грішникові.

Я здобув перемогу – і що далі?
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Накрапав огидний дощ. В один 
із листопадових недільних днів 
2000 року я стрімголов вибігла з 
будинку. Услід лунали благання 

матері й плач доньки. Я жахливо почува-
лася з похмілля, а в голові бриніло лише 
одне бажання: «Швидше в комок!» (ком-
ком ми називали невеличкий кіоск, де 
продавали спиртні напої). Там наливали у 
борг. Я хотіла якомога швидше випити жа-
дані 100 грам самаша (самогонки) й забути 
про всі тяготи осоружного життя. На моє 
превелике розчарування, комок був зачи-
нений до 11 години. Лишень би дочекати-
ся! Руки тремтіли, голова розколювалася, 
але повертатися до будинку матері не 
хотілося. Чути чергові напучення й бачити 
сльози матері та доньки було не сила.

Я понуро попленталася вверх по вули-
ці, а коли дощ почав накрапати сильніше, 
зупинилася біля двоповерхового будин-
ку з табличкою «Новоапостольська церк-
ва». У цей момент полив такий сильний 
дощ, що мої сумніви заходити сюди чи ні 
розвіялися в одну мить. Я вбігла всереди-
ну й опинилася немовби в іншому світі. 
Красиве приміщення, доглянуті святко-
во вбрані жінки співали пісні, чоловіки в 
дорогих чорних костюмах про щось роз-
мовляли німецькою мовою. «Зі свинячим 
писком та в пшеничне тісто», - з прикрі-
стю подумала я. Потім всі дружно підве-
лися й почали молитися. Я теж встала, і 
такий тягар стиснув мені серце, що мені 
перехопило подих. Недбало вбрана, не 
зачесана, у різних шкарпетках, з обірва-
ними шнурівками на старих кросівках. До 

того ж від мене погано пахло. На мене не 
сила було дивитися без сліз! «Як би швид-
ше втекти звідси», - промайнула думка в 
голові. На моє щастя, богослужіння закін-
чилося, і я почала пробиратися до вихо-
ду. Та раптом до мене підійшов середньо-
го на зросту чоловік з глибокими синіми 
очима. Від несподіванки я навіть не зро-
зуміла, про що він мене запитав. Напевно, 
про те, як я докотилася до такого життя? 
Я почала бубоніти щось про економіку 
й політику в країні, про перебудову, про 
зруйновані в 2000 році надії отримати по-
мешкання, про лихі 90-ті роки, про чов-
никовий бізнес, про пограбування, про 
чоловіка, який втік до молодої разом з 
величезною сумою грошей від спільного 
бізнесу, і про те, що я – без дому, без гро-
шей, без роботи і з величезними боргами. 
Професійна алкоголічка останні 7 років.

В очах чоловіка було стільки любові й 
співчуття, і ні краплі зневаги, що це бук-
вально приголомшило мене. Це було 
перше враження від зустрічі зі Фріцем 
Шрьодером. Услід за ним до мене піді-
йшов імпозантний чоловік з цікавим іме-
нем Альфред, подібний на Річарда Гіра. 
Справжній аристократ. Я в своєму світі 
могла бачити таких людей лише на екрані 
телевізора. Він запросив мене на чаюван-
ня. Щось пробурмотівши у відповідь, я 
стрімголов вибігла з церкви.

Мої товаришки по чарці вже чекали 
біля Гулі-комочниці. У всіх був чудовий 
настрій. Пий не хочу! Я зробила перший 
ковток. І раптом мені стало так погано, що 
я, не підтримавши компанію, почвалала 
додому. Прийшовши, побачила обличчя 
моєї матері та доньки школярки, які про-
менилися радістю! Як людині мало по-
трібно! Це була моя перша твереза неділя 
впродовж багатьох років! Поступово їх 
ставало все більше. Попереду був важкий 
шлях жінки, яка страждала на алкоголізм 
IV ступеня, до одужання та нормального 
життя.

Тепер я парафіянка Новоапостольської 
церкви. 2 травня 2001 року я отримала 
Хрещення Водою. Своєму відродженню я 
завдячую чудовим священнослужителям: 
Фріцу й Альфреду Шрьодерам, Володи-
миру Дяченку, Клаусу Катенсу й багатьом 
іншим. Я вдячна всім за подароване жит-
тя!                                                                          М.

Божі 
стежки
Якщо  Ви страждаєте на 
алкоголізм, то це надзви-
чайно велика проблема!
Ця недуга вимагає лише 
грошей! Не потрібно бути 
красивою й слідкувати 
за собою, немає потреби 
вирішувати проблеми. Ал-
коголік залюбки розповідає 
про свої біди і сподівається 
на співчуття та розуміння 
з боку інших людей! 
Жіночий алкоголізм під-
ступний і практично не 
піддається лікуванню.
Проте те, що не під силу 
людині, можливе для Бога.

ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД
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Заручини й весілля
Авраам послав свого слугу, щоб той засватав для його сина невісту. Слуга взяв із собою 
для невісти прикраси. Задумана справа увінчалася успіхом. Цікаво, хто і з ким одружувався 
у біблійні часи? Як проходило весілля? Чому?

В епоху Старого Заповіту люди жили великими 
сім’ями. НАЯВНІСТЬ ДІТЕЙ у сім’ї вважалося в із-
раїльському народі Божим благословенням. А на-
явність великої кількості дітей означала, до того 

ж, що сім’я мала у своєму розпорядженні чимало робочої 
сили. Це ґарантувало батькам багатство й забезпечену 
старість. Тому було прийнято, що чоловік міг мати декіль-
ка дружин. БАГАТОЖЕНСТВО дозволялося, чоловік мав 
право брати стільки жінок, скільки міг утримати, однак 
рідко траплялося, що більше, ніж дві. Та вже в епоху Ісуса 
Христа чоловіки зазвичай одружувалися лише з однією 
жінкою. 

  Християни відрізнялися від інших людей зі свого 
оточення ще тим, що з самого початку відмовлялися від 
багатоженства. У Біблії зустрічаємо іноді повідомлення 
про людей, які зовсім НЕ ОДРУЖУВАЛИСЯ, бо хотіли 
присвятити своє життя служінню Богові.  Згідно з при-
писами юдейського законодавства шлюбний вік для 
дівчат починався у дванадцять, для юнаків – у тринад-
цять років. Однак середній ВІК ВСТУПУ У ШЛЮБ у того-
часному Ізраїлі був, вірогідно, дещо вищим: приблизно 
– вісімнадцять років. 

  За свідченням книг Старого Заповіту майбутню ДРУ-
ЖИНУ ЧИ ЧОЛОВІКА підшуковували серед родичів (з 
рідного коліна), аби зберегти родинну власність. Однак 
одруження між кровними родичами згідно з законом 
Мойсея (пор. Левітів 18, 6-18; 20, 17-21) заборонялося. 

  Домовленість про майбутнє одруження здійснюва-
ли, зазвичай, батьки. Іноді жених самостійно СВАТАВСЯ 
до невісти або засилав свата. 

  Під час ЗАРУЧИН молоді давали один одному обі-
цянку одружитися й зберігати подружню вірність. Після 
заручин жених здобував право одразу або за деякий 
час приводити невісту до свого дому. 

  Заручини передбачали сплату ВИКУПУ батькові не-
вісти, яку здійснював жених або його батьки. Сплата 
викупу за наречену відбувалася грошима, тваринами, 
різного роду працею чи військовими послугами. Од-

нак викуп не був покупною ціною, бо батько невісти 
використовував ці дари для її посагу. Якщо батьки чи 
чоловік жінки помирали, то цей посаг віддавали їй у 
руки. На заручинах також домовлялися, які подарунки 
має надіслати жених, перш ніж невіста залишить бать-
ківський дім. У більшості випадків при цьому йшлося 
про прикраси.  

  Між заручинами й весіллям жених і невіста, як пра-
вило, не зустрічалися; якщо все ж зустрічалися, то не-
віста ховала своє обличчя. 

  СВЯТКУВАННЯ ВЕСІЛЛЯ тривало звичайно впродовж 
семи днів. Накривали святкові столи з різними стра-
вами і напоями, влаштовували забави, танці, розваги, 
вирішували головоломки, лунала музика. На святкуван-
ня весілля запрошували чимало гостей, часто все село.  

  Особливим одруженням був ЛЕВІРАТ (одруження 
із вдовою брата): якщо помирав чоловік, то його брат 
був зобов’язаний одружитися з вдовою брата й дбати 
про неї. Сина-первенця від такого шлюбу називали тоді 
іменем померлого брата й вважали його спадкоємцем.

  Союз між Богом та ізраїльським народом у Старому 
Заповіті часто порівнювали із шлюбом. У Новому За-
повіті ХРИСТА ТА ЙОГО ЦЕРКВУ-ГРОМАДУ  часто мета-
форично порівнюють з Нареченим та Невістою.

Ред.

15НС, 3/2017

ПРИКРАСИ: у Палестині в епоху Старого Заповіту 
були популярними браслети, ланцюжки на шию й на 
ногу з підвісками, а також сережки й персні, часто з 
золота або срібла. Вони, якщо було необхідно, оздо-
блювалися відшліфованим дорогоцінним камінням. 
Особливо благород-
ним матеріалом 
вважалася слонова 
кістка, з якої виго-
товляли гребінці чи 
брошки. 
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Якщо поглянути на шлюб і сім’ю з точки зору Біблії, то 
можна побачити велике значення, яке відводиться 
їм як у Старому, так і в Новому Завітах. У будь-якому 
випадку, у Біблії ніде не згадується про цивільний 

шлюб y його нинішньому розумінні й традиції. Як у старозавіт-
ний час, так і згодом у християнстві шлюб був Божественною 
установою, союзом чоловіка й жінки і носив стійкий характер 
(див. КНЦ 13.3).

І сьогодні шлюб та сім’я являють собою надійну, міцну й 
обов’язкову установу життя, важливу насамперед – для дітей 
і підлітків. Завдання сім’ї завжди полягало в тому, аби забез-
печити дітям захист і безпеку, аби бути для них тихою гаван-
ню, де можна отримати допомогу, підтримку й турботу. Проте 
останнім часом, як очевидно, це відбувається дедалі рідше. І, 
не в останню чергу, через те, що певні цінності – такі як вір-
ність на все життя й існуючі релігійні переконання – втрача-
ють своє значення. Здається, що традиційна сім’я з організо-
ваним для дітей життєвими порядком усе більше відходить 
у минуле. У Центральній Європі останнім часом складається 
невтішна ситуація з християнським шлюбом й вищезгаданою 
традиційною сім’єю: майже 40 відсотків шлюбів розпадають-
ся, а при повторних шлюбах рівень розлучень ще вищий (за 
даними Державної служби статистики України, у 2015 році 
в нашій країні розпалися 129  373 тисяч шлюбів. Якщо взяти 
до уваги цивільні шлюби, то рівень розлучень в Україні сягає 
61%. Це найвищий показник у Європі, за даними Євростату. 

Якщо припустити, що в кожній такій сім’ї було б хоча по одній 
дитині, неважко порахувати, скільки дітей залишаються жити 
за один рік у неповних сім’ях. Розлучаються чимало неза-
реєстрованих подружніх пар, які мають спільних дітей. Прим. 
ред.).

Нові обставини спільного життя є для батьків і дітей здебіль-
шого нездоланним викликом, бо ж одне не змінилося точно: 
дітям потрібні міцні, надійні, сповнені любові стосунки, щоб 
вони могли розвиватися здоровими, сповненими оптимізму 
особистостями. Діти не іграшка, їх не можна пересувати ту-
ди-сюди лише через те, що тато чи мама часто змінюють пар-
тнерів. Розлучення чи розставання є для дітей здебільшого 
великим шоком, причиною численних страхів й нерідко не-
абиякого відчаю. Для них раптом відбуваються болісні зміни 
в житті ще й тому, що в їхній уяві тато й мама – це незмінні, 
постійні величини, які є невід’ємною частиною їхнього по- 
всякденного життя.

Сім’я сьогодні й розмаїття її форм 
Згадані вище тенденції призвели до виникнення великої 

кількості різноманітних сімейних спільнот і форм. Майже 50% 
матерів і батьків, які пережили розставання чи розлучення, 
живуть самотньо й самостійно виховують своїх дітей. Про-
те нерідко розлучені вступають у шлюб з іншим партнером і 
один із них чи обоє приводять з собою дітей від першого шлю-
бу.

Батько знову одружується

        ПОГЛЯД ДІТЕЙ НА РОЗЛУЧЕННЯ Й ПОВТОРНЕ 
        ОДРУЖЕННЯ БАТЬКІВ 

Батьки Луки розлучилися. Після розлучення батько знайшов собі подругу й вирішив одружитися 
з нею. Чи знайде тато час для Луки, а чи відтепер він проводитиме весь свій вільний час з «новою 
дружиною»?

Про автора: єпископ на відпочинку Еберхард Кох 

народився в 1950 році в Німеччині. Після закін-

чення відділення германської філології й музики 

він працював учителем у гімназії. Батько трьох 

дітей був зведений у сан єпископа в 1995 році й 

опікувався братами й сестрами регіону діяльності 

апостола Фолькнера Кюнле. Окрім цього, він був 

учасником та ініціатором різноманітних проект-

них і робочих груп.
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ВІРА І СУСПІЛЬСТВО / ПОШИРЮВАТИ ВІРУ

Нова сім’я – коли мама й тато знову вступа-
ють у шлюб

Повторний шлюб після смерті одного з подружжя існував 
завжди. Виникнення «зведених сімей» із подружніми парами, 
кожен з яких має дітей від попередніх шлюбів, у минулі століт-
тя було майже буденним явищем у зв’язку з низьким рівнем 
життя людей і високою смертністю матерів під час пологів. 
Чоловіки-тати були, так би мовити, змушені знову швидко 
одружуватися, аби інша дружина вела їхнє домашнє господар-
ство й турбувалася про дітей. Діти від першого шлюбу були 
змушені підлаштовуватися до нових умов життя – хотіли вони 
того чи ні.

Під час розлучення або коли один із подружжя йде, думки 
та почуття «покинутого/покинутої» чоловіка/дружини впро-
довж тривалого часу сповнені гіркоти й розчарування. Саме 
в цій ситуації дітей потрібно, наскільки це можливо, захистити 
й вберегти, адже вони однаково довіряли й любили як матір, 
так і батька.

Якщо після розставання чи розлучення мати чи батько 
сходяться з новим партнером, то більшість дітей не можуть 
вплинути на це; тому переживають переломний момент у 
своєму житті. Новий партнер матері чи батька є особливо для 
маленьких дітей здебільшого не збагаченням, а причиною не-
абиякої невпевненості, оскільки «новенький» чи «новенька» 
втручається в стосунки біологічних батьків. Ще гірше: якщо 
діти не готові чи не зовсім готові до нових стосунків, то часом 
вони сприймають нового «члена сім’ї» як загрозу, як поруш-
ника спокою й загарбника, який забрав у них тата або маму. У 
цьому випадку завданням батька чи матері є, проявляючи так-

товність і мудрість, допомогти своїй дитині відкрити в новому 
партнерові позитивні й привабливі сторони.

Діти шкільного віку навпаки вже мають друзів і встигли на-
вести стосунки зі своїми ровесниками. Тому їм легше впора-
тися з подібними змінами, особливо якщо новий член сім’ї 
виявляє інтерес до них та їхнього життя, якщо він, можливо, 
допомагає їм вирішувати шкільні проблеми, з розумінням ста-
виться до улюблених занять дітей або нерідко проводить з 
ними дозвілля.

Повторний шлюб – дати дітям можливість 
подружитися 

Часто після повторного одруження батька чи матері діти не 
мають достатньо часу для того, аби ближче познайомитися з 
новим «членом сім’ї». Однак саме це є важливою передумовою 
для успішного життя новоствореної сім’ї. Нерідко доводиться 
спостерігати, що розлучені батьки й матері переймаються на-
самперед власними потребами, інколи концентруються лише 
на самих собі, забуваючи при цьому про потреби дітей. Нерід-
ко партнерство прирівнюють тоді до батьківської компетент-
ності. Наприклад, коли новий член сім’ї надто втручається у 
виховання дитини й впливає на прийняття нею рішень.

Тому, перш ніж вступити у  повторний шлюб, треба надати 
дітям можливість поступово знайомитися з новим членом 
сім’ї. Життя один з одним та один для одного, а також відсут-
ність поспішності у налагодженні стосунків – запорука май-
бутніх довірливих і стійких стосунків. При цьому майбутньому 
подружжю треба звертати особливу увагу на те, що діти по-
требують захищеності, любові, визнання й поваги до себе.

                                                                                       Ебергард Кох

ПОЧАТОК: дітям 
важко впустити 
нову людину на 
свою «територію». 

Якщо є можливість, то краще переїхати 
в нове помешкання. Тоді нікому не до-
ведеться почувати себе непрошеним 
гостем, нікому не доведеться захищати 
свою територію. 
НЕ ПОСПІШАТИ: аби батькові/матері не 
довелося вставати між своєю дитиною і 
новим партнером, треба не поспішати, а 
поступово налагоджувати стосунки, пе-
ред тим, як вступати у шлюб.
 РОБОТА НАД СТВОРЕННЯМ СТОСУНКІВ: 
«зведені сім’ї» характеризуються не-
сталими стосунками, оскільки в дітей 
та нового партнера матері чи батька 
немає спільного минулого. Докладіть 
максимум зусиль для створення таких 

стосунків. І не вимагайте, аби всі одразу 
полюбили один одного.
ПІДТРИМУВАТИ КОНТАКТ: часто після 
вступу батьків у повторний шлюб у ді-
тей з’являється страх, що це негативно 
вплине на їхніх стосунках з батьком/
матір’ю. Тут можна порадити спільне 
проведення часу з тим із батьків, у якого 
дитина не живе постійно, і, наприклад, з 
бабусею й дідусем з його боку.
ВИТРИМУВАТИ СТРЕС: члени «зведених 
сімей» у минулому зазнали тяжкої втра-
ти, всі вони відчувають якусь невпев-
неність. Позбудьтеся думки про те, що в 
новій сім’ї завжди пануватимуть ідеальні 
стосунки. Зрозумійте, що в ній теж мати-
муть місце роздратованість, вибух гніву 
й нехтування.
ЗАЛИШАТИСЯ БАТЬКАМИ: потурбуйтеся, 
по можливості, про регулярні контакти 
своєї дитини з батьком чи матір’ю, який 

пішов/яка пішла з сім’ї.
УНИКАТИ КОНФЛІКТІВ: намагайтеся 
шанобливо ставитись до колишнього 
чоловіка/колишньої дружини й не го-
воріть нічого поганого про нього чи про 
неї в присутності своєї дитини.
ТРАДИЦІЇ: докладіть зусиль, аби в новій 
сім’ї склалися свої звичаї, традиції й пра-
вила поведінки. Добре залучати до цьо-
го процесу старших дітей; наприклад, 
давати їм можливість висловлювати 
свою думку під час сімейних «нарад». 
СТРИМАНІСТЬ: будучи новим членом 
сім’ї, виявляйте стриманість: не нама-
гайтеся одразу взяти на себе функцію 
батька/матері. Почекайте, поки у вас не 
налагодяться з пасинком чи пасерби-
цею добрі, сповнені любові стосунки. Не 
намагайтеся конкурувати з батьком чи 
матір’ю, який/яка живе окремо.  
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АУ житті апостола Павла сталися значні зміни. Ісус 
Христос зустрівся з ним, коли він був  у дорозі, і з 
цього моменту все його життя докорінно змінилося. 
Не лише тому, що Павло втратив на деякий час зір; 

ні, все значно складніше: цей жорстокий гонитель християн 
відмовився від своїх переконань. Незабаром після зустрічі 
з Ананієм у Дамаску він, очевидно, прийняв тепер рішення 
боротися на боці Ісуса Христа, але не з допомогою погроз чи 
вбивств, а, благовістячи з допомогою Святого Духа, Євангеліє 
про відкуплення і Спасіння в Ісусі Христі. Зміна Павла вияви-
лася настільки кардинальною, що багато християн спершу не 
повірили в неї й продовжували побоюватися за власне життя.

Апостол Павло ставив перед собою у житті не одну добру 
мету, як-от: «Бо пильную про вас пильністю Божою, зару-
чив-бо я вас одному чоловікові, щоб Христові привести вас 
чистою дівою (2-е Корінтян 11, 2). Він ревно служив Богові. 
Павло непокоївся, коли йому не вдавалося втілити задумане 
в життя («Бо не роблю я доброго, що хочу…» – Римлян 7,19), 
хоча й знав: Божа милість значно перевершує людську неміч.

Ми маємо підстави вірити йому: «Тож немає тепер жодного 
осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом…» 
(Римлян 8,1). Це є для нас утіхою тоді, коли нам не вдається 
втілити свої добрі наміри в життя. Апостолу Павлу було ві-
домо, «Тому-то, коли хто в Христі, той створіння нове, старо-
давнє минуло, ото сталось нове!» (2-е Корінтян 5,17). Саме до 
цього «нового» в Ісусі Христі, до нового творіння в Господі, він 
прагнув.

Стара людина – нове творіння
У Новому Завіті не раз мовиться про нове й старе творіння. 

При цьому, у кожного з нас є унікальний шанс, який полягає 
в тому, що людина дійсно може зважитися на щось цілковито 
нове, прийняти рішення на користь Ісуса Христа. Цю свободу 
вибору подарував нам Бог. Таким чином, ставити перед собою 
мету мінятися на краще не є марною вигадкою, а досить кори-
сною справою на шляху до оновлення людини, яка подоба-
тиметься Богові. «Щоб відкинути, за першим поступованням, 
старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях, 
та відновлятися духом вашого розуму, і зодягнутися в ново-
го чоловіка, створеного за Богом у справедливості й святості 
правди» (Ефесян 4, 22-24).

Фундамент для створення «нової людини» закладається під 
час хрещення водою. У цей момент Бог укладає з нами союз, 
щось докорінно нове. І тепер Господь закликає нас плекати це 
нове, зароджене в нас життя, формувати його, жити у злагоді 
з Ним. Тобто, відповідно до вище наведеного прикладу, знову 
й знову знімати з себе старий, непридатний одяг й одягатися 
в новий. Такий добрий намір красить будь-якого християни-
на. Нам потрібне постійне «перезавантаження», що вимагає 
мобілізації всієї нашої волі.

Господь супроводжує нас Своїм словом і милістю на цьому 
шляху, йдучи яким навіть нетямущий не заблудиться. Через 
Тіло й Кров Ісуса Христа Бог дає нам шанс розпочати все з са-
мого початку. Богові не до вподоби смерть безбожника, тому 
Він хоче, щоб і безбожник мав намір навернутися до Нього 

На початку нового року ми ставимо за мету змінитися на краще У минулому номері часопису 
«Наша сім’я» (№ 2/2017) ми вели мову про те, чому треба будувати плани на майбутнє і чому наші 
наміри змінитися на краще не завжди здійснюються. У нашій статті ми зупинимося на тому, що 
треба робити, аби реалізувати свої наміри і змінитися на краще. У її центр ми поставили ново-
завітний девіз «Стати новою людиною». 

Час розпочати щось нове … (частина 2)

       БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ
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й жити разом з Ним. Таїнства свідчать про те, що ми вільні у 
своєму виборі Разом із таїнствами Бог дарує нам життя. Ми 
можемо й маємо право знову й знову скидати  з себе «ветхо-
го», старого, Адама й одягнутися у нове життя від Ісуса Христа.

А тепер конкретно
Існує безліч підручників, з яких ми можемо довідатися про 

те, що свою поведінку можна неначебто легко змінити, якщо 
жити згідно з девізом: «Бути вірними поставленій меті!» Однак 
всім нам добре відомо те, що здебільшого нелегко щось міня-
ти. І не лише тому, що навіть лихі звички здебільшого (спершу) 
є корисними для нас. Так, наприклад, шоколад, допомагає ба-
гатьом людям дещо підсолодити почуття фрустрації (розчару-
вання), забути на деякий час неприємні моменти з допомогою 
чудесних відчуттів, які сприймаємо органами чуття. Проте 
надмірне споживання солодощів неминуче завдасть шкоди 
нашому здоров’ю.

Нова поведінка вельми рідко може в одну мить стати нор-
мою для людини. Але завдяки витримці й мотивації можна до-
сягти неабияких результатів. Згідно з психологічними дослі- 
дженнями, на те, аби нова звичка (наприклад, щодня з’їдати 
по яблуку та виконувати фізичні вправи) закріпилася, знадо-
биться у середньому 66 днів. 

Значно важче відмовитися від поведінки, що стала звичкою. 
Для цього треба  нерідко потрапити у надзвичайну ситуацію й 
мати особливу мотивацію. Інколи загроза життю допомагала 
позбутися  шкідливих звичок. Так, наприклад, одній жінці вда-
лося за один день кинути курити після того, як вона довідала-
ся про серйозну серцеву хворобу, що  загрожувала її життю. 
А до цього їй це ніяк не вдавалося. Ще один чоловік вдався 
до порад фахівців лише після того, як поліція позбавила його 
водійських прав через водіння транспортного засобу в не- 
тверезому стані. До цього моменту він був переконаний, що в 
нього все під контролем.

На жаль, здебільшого лише сильні страждання здатні зму-
сити людину вдатися до кардинальних змін. Звикнути до того, 
що брудні речі потрібно одразу кидати до кошика для білиз-
ни, а не розкидати їх у спальні здається багатьом людям надто 
важким завданням. Послідовна система винагороди дозволяє 
позбутися цієї недоброї звички. Якщо я вкину брудну річ у ко-
шик, то дозволю собі поставити на письмовий стіл свою улю-
блену квітку, подарую собі похід до СПА-салону чи ще щось 
подібне.

Коли йдеться про те, аби позбутися недоброї звички, то це, 
як нам здається, вимагає від нас стовідсоткової самовіддачі. Я 
поставив собі за мету не дратуватися одразу, не почуватися 
ображеним або навіть недооціненим, і тоді починаю розуміти, 
що в цьому може допомогти близька мені людина.  

Якщо ми ставимо собі за мету  від сьогодні більш оптимі-
стично ставитися до життя, то спочатку в нас виникає почут-
тя невпевненості, бажання уникати людей. І тоді нам замість 
того, щоб скиглити, потрібно думати про подію в своєму жит-

ті, наприклад, про неочікуваний візит, позитивно: «О, із цього 
може вийти щось чудове!» Треба впродовж певного часу – до 
того ж так довго, поки нове мислення й відчуття не ввійде в 
звичку, - нагадувати собі про поставлену мету і про те добре, 
що принесе мені її реалізація. Лише після  багатотижневих 
тренувань ми змусимо свій мозок покинути второвану стежку 
і почнемо бачити  в тій чи іншій справі переваги та позитивні 
сторони.

Багато людей заручаються в подібних ситуаціях підтримкою 
близької людини, яка постійно нагадує про важливість зміню-
вати мислення й заохочує та підбадьорює продовжувати йти 
розпочатим шляхом, не дивлячись на невеликі невдачі. Адже 
цілком нормальним є те, що під час цієї нелегкої праці можуть 
виникати невдачі й розчарування. Їх треба долати на шляху до 
осягнення остаточного успіху. Багатьом при цьому допомагає 
молитва до Господа, Його приклад. Адже Він є терплячим й 
милостивим до нас й укріпляє та підтримує нас Своїм словом. 
Якщо в нас раптом зникає мотивація чи віра в те, що ми змо-
жемо реалізувати поставлену мету,  то згадаймо про винаго-
роду, яку принесе наша нова поведінка нам і людям, яких ми 
любимо і які є нам дорогими. Якими чудовими можуть стати, 
наприклад, сімейне життя чи життя у громаді, якщо я більше 
не буду вибухати через дрібниці й ображатися через будь-які 
дріб’язки. Нам не слід забувати також про негативні наслідки в 
разі, якщо ми не змінимо свою поведінку. Якщо я буду продов-
жувати поступати так, то колеги уникатимуть мене, у громаді 
ніхто не захоче мати зі мною справу, а в сім’ї пануватиме через 
мене атмосфера напруги.

Інколи страх перед змінами й інертність нашого духу й тіла є 
настільки великими, що не дозволяють нам здолати труднощі, 
пов’язані з реалізацією поставленої перед мети. І тільки коли 
ми починаємо зазнавати чималі втрати і страждаємо від недо-
брих звичок, у нас з’являється мотивація для зміни на краще.  
Чимало людей вдаються до фізіотерапевтичних вправ лише 
тоді, коли болі в спині стають нестерпними, і забувають про 
них, щойно вони вщухають.

І все ж таки, як випливає з притчі Господа про ввірені талан-
ти, нам треба намагатися робити все від себе залежне. Краще 
з Господньою поміччю втілювати у життя поставлену мету і 
мінятися на краще, ніж, виявляючи страх та невпевненість у 
власних силах, закопувати її у землю. 

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО
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У понеділок, 28 листопада, літак із Москви доправив окружного апо-
стола Вольфганга Надольного, апостола Володимира Лазарєва й 
перекладача Сергія Євстегнєєва в аеропорт «Курумоч» м. Самари, 

де на них уже чекали єпископ Олег Лян й окружний старійшина Віктор 
Угаров. Далі їхній шлях проліг до м. Тольятті, а звідти – у громаду м. Улья-
новська, богослужіння в якій було вирішено провести ввечері наступно-
го дня. Громада в піднесеному настрої зустрічала окружного апостола 
Надольного та священнослужителів, які супроводжували його. Окруж-
ний апостол служив братам і сестрам словом з 1-го послання апостола 
Павла до корінтян 1, 4-7. У середу, 30 листопада, о 10 годині в церкві м. 
Тольятті почалося зібрання окружних старійшин округу апостола В. Ла-
зарєва.

30 листопада окружний апостол В. Надольний служив в громаді м. Тольятті 84 парафіянам. У богослужінні також узяли участь 
апостол В. Лазарєв, єпископ О. Лян, окружні старійшини В. Угаров, О. Громов, М. Шарін, А. Анохін, А. Черняк та А. Піддубний. В 
основу своєї проповіді окружний апостол поклав слово з Послання до ефесян 5, 1-2.
Уранці 1 грудня окружний апостол продовжив свій шлях в м. Уфу й м. Стерлітамак, куди також прибули апостоли Володимир 
Лазарєв (м. Москва), Марат Акчурін (м. Омськ) та Сергій Бастріков (м. Санкт-Петербург), а також єпископи Олег Лян (м. Пенза), 
Володимир Гроо (м. Уфа) та Сергій Ханаєв (Казахстан). У цій зустрічі також узяли участь окружні старійшини Олексій Громов
(м. Стерлітамак), Олександр Шнайдер і Геннадій Маткарімов (обоє з Казахстану), окружний євангеліст Томас Пшiбілка диякон 
Хайко Неверманн (обоє зНімеччина) і перекладач Сергій Євстегнєєв. З 1 до 3 грудня окружний апостол провів нараду з 
апостолами та єпископами Росії, а також нараду зі священнослужителями з Казахстану. У неділю, 4 грудня, окружний апостол
В. Надольний провів богослужіння в церкві м. Стерлітамака. У богослужінні взяли участь також парафіяни зі всіх громад Башкирії, 
а також із громад міст Орська й Магнітогорська. Усього зібралося 128 осіб, серед яких 5 гостей нашої церкви. Окружний апостол 
служив словом із Послання до римлян 1, 11-12. У своїй проповіді він у доступній формі висвітлив основи взаємин апостолів 
із громадою: за дорученням Господа Ісуса апостоли йдуть до всіх народів і благовістять їм Євангеліє Ісуса Христа. Окрім 
цього, апостоли отримали від Бога доручення хрестити Святою водою й наділяти даром Святого Духа. Здійснюючи духовну 
опіку й турбуючись про сердечне єднання 
братів і  сестер по вірі, апостоли Ісуса Христа 
наділяють віруючі душі Божими дарами: Його 
милістю, любов’ю та благословенням. Громада, 
приймаючи ці дари, має можливість відчути 
любов Небесного Отця й відчути радість від 
можливості служити Йому та іншим людям.
Під час богослужіння дар Святого Духа 
отримали Кабір Замалутдинов і зовсім ще 
малесеньке дитятко Гліб Ааб. На завершення 
відбувся невеличкий концерт.

Росія. Окружний апостол В. Надольний відвідав громади Росії
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25 грудня окружний апостол В. Надольний запросив на про-
щальну зустріч членів проектної групи «Новий російсько-
мовний пісенник»: апостола С. Бастрікова, окружного старій-

шину В. Яблочкіна, сестер С. Лазарєву, Є. Рудольф, Т. Ускову й О. Щербань. 
Під час цієї зустрічі окружний апостол висловив вдячність учасникам 
цієї проектної групи за багаторічну і плідну працю (3 2009 до 2016 р.), у 
результаті якої у світ вийшли новий пісенник Новоапостольської церк-
ви російською мововою (одноголосний і чотириголосний), нотний су-
провід  для органістів, а також три  музикальні дисків з новими піснями. 
Наприкінці він офіційно оголосив про завершення роботи групи і про 
закриття проекту «Новий російськомовний пісенник». 

Росія. Офіційне завершення роботи проектної групи
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МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА МІХАЕЛЯ ЕРІХА

Окружний апостол 
відвідав Нігерію

Останню у 2016 році місіонерську поїздку окруж-

ний апостол М. Еріх здійснював з 5 по 7 листо-

пада 2016 року в африканську Нігерію, опіку над 

якою здійснює Регіональна церква «Південна 

Німеччина». У неділю, 6.11.2016 року, у столичному Абуд-

жа він провів богослужіння для померлих, у якому взяли 

участь майже 500 братів і сестер. Під час цього богослужіння 

окружний апостол провів на заслужений відпочинок двох 

окружних старійшин і двох окружних євангелістів, і здій-

снив ординацію двох окружних старійшин і трьох окружних 

євангелістів. Це богослужіння для померлих було особли-

вим, адже напередодні в Небесну обитель відійшла дружина 

апостола Нігерії Ротімі, а апостолові Нвоґу та його дружині 

довелося віддати у вічність свою 20-літню доньку. Обидва 

апостоли під час цього богослужіння приймали Святі таїн-

ства для померлих. Це був зворушливий момент; особливо 

з огляду на те, що Нігерія – найбільша за населенням країна 

Африки – як й увесь африканський континент, переживає 

сьогодні вельми важкі часи. 

У понеділок, 7.11.2016 року, окружний апостол провів 

Зібрання для апостолів і єпископів, на яке були запрошені 

також апостоли із Екваторіальної Гвінеї та Камеруну. 

Присутніми на цьому важливому заході були й апостол 

Кюнлє та єпископ Кох із Південної Німеччини. Апостол 

Кюнлє з 1999 року працював у Нігерії, де здійснював 

душпастирську діяльність, яку на початку 2016 року передав 

до рук місцевого апостола Нвоґу. А єпископ Кох з 2000 року 

регулярно приїжджав у Нігерію для проведення церковних 

семінарів. Як для апостола, так і для єпископа, які впродовж 

багатьох років здійснювали благословенну духовну працю у 

цій африканській країні, ця поїздка була останньою. 

Перебування апостола А. Будника 
у Західній Україні

Після урочистого освячення 

церкви для громади Турійсь-

ка, яке апостол А. Будник здій-

снював 28 серпня 2016 року 

(про це ми повідомляли у нашому ча-

сописі № 11 за 2016 рік), наприкінці жо-

втня він знову завітав у Західну Україну, 

зокрема – у свій рідний Тернопіль, де з 

28 до 30 жовтня у рамках Зібрання для 

служителів регіону «Україна – Захід» 

та їхніх дружин провів недільне бого-

служіння для громади м. Тернополя. Під 

час цього святкового богослужіння, на З апостолом у захристі
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яке, окрім парафіян громади, були запро-

шені брати й сестри, а також гості із громад 

Хмельницького, Луцька й новоствореного 

осередка Бережан, відбулася урочиста для 

нововапостольських християн подія: Воло-

димир Хоменко (60), юрист за освітою, піс-

ля тривалого дослідження новоапостоль-

ської віри отримав через покладання рук 

апостола печать Святого Духа. Володимир 

з притаманною юристові прискіпливістю 

довго шукав істину, відвідував не одну хри-

стиянську церкву і зупинив свій вибір саме 

на Новоапостольській церкві. «Я почуваю 

себе тут вельми  затишно й добре. Мені не-

абияк радісно, бо маю впевненість віри і смію через служіння апостолів та їхніх помічників-служителів плекати живу надію і 

готуватися до Другого пришестя нашого Нареченого – Господа Ісуса Христа» , - розповідав брат Володимир після богослужін-

ня. Він знає, що, ставши Божим дитям і  поповнивши Господню громаду, він долучився до Церкви-Невісти Ісуса Христа, до 

когорти майбутніх царів і священиків. Особливо уважно стежили за цим Святим дійством присутні на богослужінні гості. Дехто 

з них уперше став свідком того, як проходить 

це важливе церковне священнодійство, й міг 

побачити, як сьогодні руками апостолів здій-

снюється Таїнство, яке згідно з Писанням ще 

понад 2000 років тому вершили в Самарії апо-

столи Петро та Іван (Діяння 8, 14-17). В основу 

свого богослужіння апостол А. Будник поклав 

слова з Псалмів 51,12: «Серце чисте створи 

мені, о Боже, і Дух потужний віднови в нутрі 

моїм».

Майже через місяць апостол А, Будник знову 

приїхав на терени Західної України, де у 

неділю, 27.11. 2016 року, провів богослужіння 

для своєї рідної громади м. Львова. Під час цього богослужіння, в основу якого він поклав слова із Псалмів 34, 3: «Душа моя 

нехай Господом хвалиться; нехай покірні чують це й веселяться», відбулося Запечатання Святим Духом над немовлям, якому 

виповнилося лише декілька тижнів. Батько 

й мати Толчанові-Чорні, а також глибоко 

віруюча бабуся маленького Давида Людмила 

вельми раділи, що їхнє друге немовля також 

стало Божим дитям. Нещодавно, у квітні 2015 

року, їхня перша донька Адель отримала 

печать Святого Духа. Тепер вони всі разом 

готуватимуться до зустрічі з Господом Ісусом 

Христом під час Його славного Другого 

приходу. «Адже, хто сьогодні «хвалиться 

Господом», тобто хвалить і славить Його, - як 

наголошував під час своєї проповіді апостол, 

Святе Запечатання у Тернополі

Святе  Запечатання  у Львові

Після богослужіння у Бурштині
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- того Господь, коли повернеться, прийме у Свою вічну 

славу».

Невдовзі у духовне життя громад Західної України 

знову прийшла радість. Бо коли громади поповнюються 

новими членами, то це викликає велику радість не тільки 

в Небесного Отця, а й у Його дітей, у громади. Під час 

богослужіння, яке в неділю, 18.12. 2016, відбувалося у 

прикарпатському Івано-Франківську, перед апостолом біля 

вівтаря стояли п’ять дорослих душ і троє неповнолітніх 

дітей з громад Бурштина, Калуша й Івано-Франківська. 

Після тривалого відвідування богослужінь та дослідження 

новоапостольської віри вони виявили бажання стати під 

руки апостола, отримати печать Святого Духа і таким чином 

стати Божими дітьми. Варто зазначити, що невеличка 

громада м. Бурштина під час нещодавнього богослужіння 

апостола вже поповнилася на одну дорослу душу й на 

дві дитини. Одна із них – немовля Давид, якому ще й не 

виповнилося року.  

В основу недільного 

богослужіння, яке 

апостол проводив в 

І в а н о - Ф р а н к і в с ь к у, 

були покладені біблійні 

слова з Євреїв 6, 19-20: 

«В Ньому [Ісусі Христі] маємо, неначе якір душі, безпечний та міцний, що входить аж до 

середини за завісу, куди ввійшов за нас, як предтеча, Ісус, ставши Архиєреєм повіки, на 

зразок Мелхиседека». Майже 70 присутніх братів і сестер, а також гостей уважно слухали 

проповідь апостола; вона укріпляла їхню віру й оживляла надію, що, немов «безпечний 

та міцний якір душі» вселяє упевненість у тому, що Господь виконає обіцяне й незабаром 

повернеться, аби взяти до Себе Свою Церкву-Невісту.  

Різдвяно-Новорічні  богослужіння апостол А. Будник, що стало вже доброю традицією, 

проводив у громадах Львова, Турійська й Нововолинська, біля витоків створення яких він сам стояв. Святкову радість пара-

фіян і гостей підсилили урочисті й сповнені снаги богослужіння 

апостола. Вони додали присутнім ще більше радості й завзяття, 

аби, як мовиться у біблійній цитаті з нагоди Різдва, щиро слу-

жити Богові й ближньому і таким чином торувати нелегкий ду-

ховний шлях, аби коли Господь згідно з обітницею повернеться, 

осягнути славну ціль віри. Дітям цих «багатодітних» громад було 

особливо радісно й приємно отримувати різдвяні подарунки з 

рук самого апостола. Його і присутніх братів у сані вони також 

порадували заздалегідь підготовленими Різдвяно-Новорічними 

дарунками: декламували вірші, виконували духовні пісні й співа-

ли українські колядки. Після  богослужіння  у  Турійську

Святе Запечатання в Івано-Франківську
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1. Як звали демона, якого Ісус вигнав у краю Гадаринському?
А Когорта 
Б Легіон 
В Гладій 
Г Пілум 

2. Як звали дружину Мойсея, мадіанитянку?
А Міріам
Б Рут
В Ціппора
Г Рахіль

3. Хто є автором першого тексту пісні «Твій Господь іде до 
тебе» (№ 26)?
А Георг Ноймарк
Б Філипп Фрідріх Хіллер
В Август Монтагю Топледі
Г Фрідріх А. Тулук

4. Якого фараона названо у Біблії по імені?
А Сефос І
Б Тутенхамон
В Ехнатон
Г Гофра

5. Кого Ісус бажав збирати «як квочка курчат своїх під кри-
ла»?
А дітей Єрусалима
Б дітей Віфлеєма
В дітей Єгипту
Г дітей Риму

6. Як звали намісника Юдеї за часів пророків Огії та Захарії?
А Навуходоносор
Б Осія
В Ламех
Г Зоровавель

7. У якій провінції, згідно з тодішнім адміністративним 
поділом, знаходилося місто Ефес?
А у провінції Юдея
Б у провінції Сирія
В у провінції Азія
Г у провінції Галатія

8. Яке знамення дав Бог тому, що більше не буде потопу? 
А розділив Червоне море
Б Ковчег Завіту 
В манну небесну
Г веселку

9. Яким ще іменем називали апостола Якова, брата Ісуса? 
А Милосердний
Б Справедливий
В Вірний
Г Віруючий

10. Де у Біблії є слова заключного благословення для бого-
служіння?
А у книзі Числа 6, 22-26
Б у 2-му Посланні до корінтян 13,13
В у Посланні до ефесян 1,3
Г у Євангелії від Марка 14, 22-25

              ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ?

ХТО Я?
На нашому малюнку зображено весілля у Кані Галілейській. У Євангеліє від Івана 

розповідається про те, що Ісуса Христа з матір’ю та учнями запросили на весілля. 

Існує припущення, що цей весільний бенкет, який був покликаний стати кульміна-

цією свята, відбувався у будинку нареченого. У розпал весілля – а в Галілеї завжди 

влаштовували пишні весільні свята – сталася щось вельми прикре для (невідомого 

нам) господаря свята: закінчилося вино! Марія, мати Ісуса, яка прислуговувала на 

весіллі, одразу сказала про це своєму Синові. Коротка розмова між матір’ю і сином 

досі є для всіх загадкою: Чому Ісус різким тоном відповів Своїй матері? У будь-яко-

му випадку Ісус наказав наповнити водою шість великих кам’яних посудин, куди 

наливали воду для омивання, і перетворив на вино. Розпорядник бенкету скоштував вино й здивувався, що воно виявилося вельми 

високої якості. Перетворення води у вино – як зазначає євангеліст – було першим чудом, яке звершив Ісус. На нашому малюнку зобра-

жений один із найкрасивіших вітражів Страсбурзького собору. Праворуч ми бачимо слуг, які наповнюють водою кам’яні посудини, 

Ісуса, Його матір, а також декількох учнів, серед них – поруч із Марією, улюбленого учня Івана.

  

ХТО З УЧНІВ ІСУСА ХРИСТА ПОХОДИВ, ЗГІДНО З ЄВАНГЕЛІЄМ ВІД ІВАНА, З КАНИ ГАЛИЛЕЙСЬКОЇ? 
Відповідь див. на стор. 2


