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Дорогі брати і сестри,
девіз 2017 року «Богові й Отцю нашому слава!» ставить 

перед нами три завдання, які ми маємо виконувати. Найго-
ловніше – це пізнавати Божі славу й діяння. Пізнавати Божу 
славу у всій її величі – це непросте завдання. Та завдяки 
діянню Святого Духа ми можемо пізнавати Божі діяння. Що 
саме нам треба спізнавати?

Бог створив видимий світ. Отже, усе видиме походить від 
Нього. Усе воно створене згідно з Його волею. Тому визна-
ваймо Бога як Творця й не допускаймо сумнівів, що саме Він 
є Творцем, є Автором світу: «Якщо ж сила та потуга здивува-
ла їх, нехай з того збагнуть, наскільки могутніший Той, Який 
витворив їх. Бо з величі та краси створінь через уподібнен-
ня можна дійти до пізнання Творця їх» (Мудрості 13, 4–5).

Бог створив також невидимий світ. Отже, поруч з види-
мим, матеріальним, світом існує також духовний світ. До 
нього відноситься  жива душа людини. Бог проклав людині 
шлях, аби вона могла повернутися у вічне спілкування з 
Ним: «Бог бо так полюбив світ, що Сина Свого Єдинород-
ного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а жив 
життям вічним» (Від Івана 3, 16). Це – істинний шлях! Про це 
Святий Дух мовить нам. 

Бог віддав створений Ним світ у розпорядження люди-
ни. Та Він був і залишається Володарем Свого створіння. 
Бог турбується про те, аби Його створіння продовжувало 
існувати. Нам, людям, Він велів ставитися відповідально до 
створеного Ним видимого світу:«…підпорядковуйте її собі» 
(Буття 1, 28). Давайте будемо уважно ставитися до створе-
ного Богом світу й належно використовувати його ресурси.

Тож спізнаваймо й визнаваймо Бога-Творця. Він створив 
видимий і невидимий світи для усіх людей. Розуміння цього 
є відправною точкою для прославлення й подяки Богові; є 
основою того, аби розповідати людям про Бога й звіщати їм 
про Його славу. 

Бажаю вам саме в такому дусі спізнавати масштаби Божої 
величі. 

З сердечними вітаннями,
Ваш

Жан-Люк Шнайдер

Пізнавати Бога 
та Його творіння

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА
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Освіта, освіта й ще раз освіта» - усюди, де держави намагаються 
розірвати замкнене коло бідності й низького економічного ро-
звитку, існує один рецепт подолання бідності. Уряд Того знає 
про цей рецепт, однак його нелегко застосувати на практиці. 

47 відсотків населення Того є безграмотними. Передовсім жінки й дівча-
та не мають доступу до освіти. 60 відсотків жіночого населення Того не 
вміють ані читати, ані писати. Хоча в країні відносно добре розвинена си-
стема державної, церковної та приватної освіти. Однак, батьки посилають 
переважно своїх дітей на роботу, а не в школу. Дитяча праця в Того не є 
винятком: більшість дітей змушені важко працювати. Адже рівень бідності 
тут є дуже високим, особливо в сільській місцевості. Майже 70 відсотків 
населення живуть на менш ніж два американських долари в день. Тому 
нерідко трапляється так, що діти після двох років навчання змушені по-
кидати школу. Їхні батьки вважають, що дворічної освіти їм цілком вистар-
чає, аби почати заробляти гроші. Просвітницькі кампанії за підтримки 
ЮНЕСКО реалізуються дуже повільно. Тому кожна дитина, яка закінчує 
середню школу й отримує атестат зрілості, є промінчиком надії африкан-
ського континенту (джерело: Міністерство закордонних справ ФРН).

 А.V.

4 НС, 5/2017

Того – складний шлях 
виходу із бідності 
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БОГОСЛУЖІННЯ У ЛОМЕ/ ТОГО

ДАТА: 15 січня 2017 року

ВСТУПНА ПІСНЯ: ---
СУПРОВІД: окружні апостоли Міхаель Еріх і Джозеф 

Екуйя; помічник окружного апостола Роберт Нсамба, 

апостоли Комлан Абало, Котей Афуту, Тімоті Акубіа, 

Коджо Аніка, Самуель Артур, Роберт Асамбонг, Гер-

берт Бансбах, Ендрю Боакіє, Бенджамін Дарко, Віл-

сон Дзаттах, Роберт Котей, Пол Кіеремех, Бенджамін 

Нкетіах, Аном Норт, Джеффрі Нвогу, Хайфорд Нзімах, 

Коуес-Сіві Олоу, Самуель Оппонг-Бреня, Аярква От-

чере, Бенджамін Підах, Джордж Сем і Вінсент Йеде-

ноу

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: бл. 3000

СВЯЩЕННОДІЙСТВА: Першоапостол звів у сан 

двох апостолів для Того і двох апостолів – для Гани. 

Апостолів Котей Афуту, Коджо Аніка і Бенджамін 

Нкетіах він провів на заслужений відпочинок.

СЛОВО І ВІРА  | У ЦЕНТРІ УВАГИ  
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Дорогі брати й сестри,  я радий на початку нового 
року бути разом з вами тут у Ломе. Віддаваймо з 
самого початку року спільно хвалу Богові, нашому 
Отцеві. Ви знаєте, що цьогорічна «програма»  пе-

редбачає: спізнавати Божі велич і славу Божу, дякувати Йому 
за все, що Він дає, віддавати Богові хвалу й честь, і прославля-
ти Його. 

Наша сьогоднішня біблійна цитата –  це слова Господа про 
те, як нам прославляти Бога. Ісус Христос мовить зокрема про 
те, що не кожен, хто промовляє до Нього «Господи, Господи!», 
увійде в Царство Небесне. Отже, не достатньо тільки співати 
«Алилуя!» і гукати: «Господи, яким величним є Ти!», аби ввійти 
у Небесне Царство. Ми, звісно, залюбки прославляємо Бога, 
виконуючи пісні. Але, аби потрапити у Небесне Царство, не-
достатньо тільки устами в неділю прославляти Бога; недостат-
ньо тільки працювати на користь Бога. Господь наголошував 
натому, що багато людей працювали в Його Ім’я, і що деякі тво-
рили чимало чудес, зціляли в Його Ім’я, та все ж не увійдуть у 
Небесне Царство (Від Матвія 7, 22–23). Апостол Павло мовив: 
«І якби я роздав бідним усе, що маю, та якби віддав моє тіло на 
спалення, але не мав любови, то я не мав би жодної користи» 

Виконувати Божу волю
(1-е Корінтян 13, 3).

Отже, вирішальним є настрій нашого серця; те, що ми захо-
вуємо у ньому, а не праця, яку ми виконуємо; чи слова, які ми 
виголошуємо. Нам, аби осягнути спасіння, треба мати правиль-
ний настрій серця. А правильний настрій серця, як наголошує 
Господь, ми маємо тоді, коли виконуємо волю Отця. Тому так 
важливо спізнавати волю Бога-Отця. Ісус Христос мовив про 
те, що Отець бажає, аби всі, що в Нього вірять, спаслися. Отець 
хоче, щоб ми вірили в Ісуса Христа, Божого Сина. Що означає 
вірити в Ісуса Христа, Божого Сина?

Вірити в Божого Сина означає вірити у те, що Бог прийшов 
у Своєму Сині на землю, аби відкупити людей і звільнити їх від 
гріха. Ісус прийшов на землю не для того, аби покращити умо-
ви життя людини й вирішити усі її проблеми. Він прийшво на 
землю не для того, аби не було бідних і хворих. Він прийшов 
для того, аби привести людей до Бога; аби дати їм можливість 
осягнути Боже Царство. Віра у те, що Ісус може зціляти хворих, 
не приведе до Божого Царства. Ми віримо, що Ісус бажає спа-
сти душу й привести її в Своє Царство. Саме тому Ісус Христос 
прийшов на землю. Це – наша віра.

Бог бажає, щоб ми вияляли віру. Отже, ми мусимо довіряти 
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«Не кожний, хто промовляє до 
Мене: Господи, Господи! – ввійде 
в Царство Небесне, лише той, хто 
чинить волю Отця Мого, що на 
небі».

Слово із Біблії: Від Матвія 7, 21
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Богові. Вірити в Ісуса Христа означає вірити у те, що Бог-Отець 
був зі Своїм Сином навіть тоді, коли Він був на хресті. Мати віру 
означає довіряти Богові-Отцеві, як це робив Ісус. Ми віримо в 
Бога, хоча не бачимо Його, бо довіряємо Йому.

Ісус Христос мовив до Своїх апостолів «Хто вас приймає, той 
Мене приймає» (Від Матвія 10, 40). Бог, отже, хоче, щоб ми 
вірили посланцям, апостолам, Ісуса Христа. І це – перший 
пункт. Щоб осягнути спасіння, треба виконувати Божу волю; 

а Божа воля полягає у тому, аби ми вірили у Його Сина, Який 
прийшов, щоб дати нам вічне життя. Ми віримо в Ісуса Христа. 
Ми довіряємо Йому, хоча не бачимо Його. Ми віримо, що Ісус 
Христос послав апостолів, щоб привести нас до Себе.

Виконувати Божу волю означає виконувати Його Заповіді. 
Бог дав ізраїльському народові заповідь: «Люби Господа, Бога 
твого, всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всією думкою 
твоєю» (Від Матвія 22, 37). Ви знаєте, що Бог вибрав ізраїльсь-
кий народ; і що Він любив його. Він любив Свій народ, а тому 
звільнив його від єгипетського поневолення. І Бог обіцяв Своє-
му народові: «Ви будете в Мене царством священиків, народом 
святим» (Вихід 19, 6). Ізраїль не виконав для цього якусь осо-
бливу працю і не мав перед Богом жодних особливих заслуг. 
Та Бог виключно з любові подарував йому звільнення й дав 
обітниці. Він вимагав відповідати любов’ю на Його любов і для 

цього  виконувати Його заповіді. Бог дав Своєму народові Де-
сять заповідей. 

Отець любить і нас. Він послав Сина, Який віддав Своє життя 
і відкупив нас від гріху. Він зробив нас Своїми дітьми і дав нам 
обітницю про те, що ми ввійдемо в Його Царство. А тепер Отець 
очікує від нас, щоб ми відповідали своєю любов’ю на Його лю-
бов. Ми приявляємо Йому любов, коли виконуємо Десять за-
повідей. Любий брате, люба сестро, такою є Божа воля.

Десять заповідей – це щось інше, ніж закони, які діють у вашій 
країні, у Тоґо. Сьогодні вранці я дивився з вікна на вулицю. Я 
бачив, як кожного, хто йшов на червоне світло світлофора, зу-
пиняли й штрафували. Адже закон гласить: на червоне світло 
світлофора йти забароняється. Хто порушує цей закон, зобов’я-
заний спрачувати штраф. Це – закон, який запровадили люди, 
і він є добрим і корисним. Люди не бажають платити штраф, 
а тому виконують цей закон. Та Бог має інші наміри по відно-
шенню до нас. Він хоче, щоб ми спізнали Його любов; щоб ми 
спізнали, що Він завдяки Своєму Синові відкупив нас; щоб ми 

своєю любов’ю віддячувалися Йому за Його любов до нас. А 
любов до Нього ми виявляємо, коли дотримуємося Десятьох 
заповідей, коли виконуємо їх щодня, упродовж усього свого 
життя. Ми, виконуючи Десять заповідей, звісно, позбавляємо 
себе зайвих неприємностей. Якщо б усі люди світу виконували 
Десять заповідей, то життя на землі було б значно кращим. Та 
ми зважаємо на Божі Заповіді, бо любимо Бога. Так ми виконує-
мо Його волю. 

Отже, воля Божа це – по-перше: вірити в Ісуса Христа. 
По-друге – виконувати Десять заповідей. Тепер переходимо 
до третього пункту. Третій пункт – це наше освячення. Апостол 
Павло мовив: «Це ж саме воля Божа: святість ваша» (1 Солунян 
4, 3). Ми бажаємо виконувати Божу волю, тому освячуємо себе. 
Бог хоче спасти нас; Він хоче привести нас у Своє Царство. Ми 
робимо все для того, аби виконувати Його волю. 

Згадаймо про Ноя. Бог бажав спасти його. Але для цього йому 
треба було звести ковчег і коли ковчег був готовий, – увійти у 
нього. Ноєві довелося працювати, аби виконати Божу волю. 

Бог бажає, аби ми увійшли у Його Царство. Наше завдання – 
наполегливо виконувати Божу волю. Бог для спасіння дає нам 
Свої слово й таїнства. Ми маємо слухати Боже слово й долуча-
тися до святих таїнств.  

Якщо в неділю вранці я залишаюся вдома, бо втомлений, то 
як зазнаю освячення? Від мене самого залежить, чи піду я у 
церкву, щоб почути Боже слово, прийняти таїнства і відповід-
но працювати. Божа воля – це наша святість. Святість передба-
чає відмову на користь Божої волі. Бог очікує від нас, аби ми 
відмовлялися від усього, що не узгоджується з Його волею. 
Отже, наше завдання полягає у тому, аби позбуватися ідей, по-
глядів і звичок, які не подобаються Богові. Божа воля – це наша 
святість. Від нас залежить, чи будемо ми слухатися голосу Свя-
того Духа, Який перебуває усередині нашого серця і промов-
ляє до нас. Від нас залежить, чи будемо ми віддавати перевагу 
думкам від Святого Духа. Ми повинні потурбуватися про те, аби 
Святий Дух дедалі більше діяв у нашому серці. Тоді ми будемо 
прославляти Бога, нашого Отця. 

Ми вдячні за те, що Бог хоче відкупити нас. Ми вельми вдячні 
за спасіння, яке Він дарує нам. Ми вдячні Богові за те, що сміємо 
бути Його дітьми. Ми бажаємо прославляти Бога, нашого Отця, 
і для цього виконувати Його заповіді. Так ми підтверджуємо 
свою любов до Нього. Адже Божі діти прославляють свого Не-
бесного Отця, коли виконують Його заповіді. Нам треба відда-
вати перевагу тому, що Бог дарує нам через Своє слово і че-
рез діяння Святого Духа; віддавати перевагу тому, що веде до 
спасіння. 

І останній пункт. Чого ще бажає Бог? Ісус Христос мовив про 
те, що Бог не бажає втратити кого-небудь. Воля Отця по-
лягає у тому, щоб усі спаслися. Отже, робімо все бля того, 
аби виконувати Божу волю. Потурбуймося про те, аби Його 

воля виконувалася. Бог мовить до нас: «Любитимеш ближнього 
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                Отже, вирішальним є настрій     
нашого серця; те, що ми заховуємо у ньому, 
а не праця, яку ми виконуємо, 
і слова, які виголошуємо.
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твого, як самого себе» (Левіт 19, 18). Бог хоче спасти нас, а ми 
любимо ближнього і бажаємо, аби він також осягнув спасіння. 
Бажати ближньому спасіння – такою є Божа воля.  

Одного разу учні прийшли до Ісуса і вимагали, аби вогонь зій-
шов з небес і були покарані й убиті ті, що не приймали Його. Ісус 
Христос твердо наголошував, що не такою є Божа воля. 

Ми також не хочемо, аби Бог карав грішників: «О, вони такі 
погані, то нехай не ввійдуть у Боже Царство!» Не наше завдан-
ня – судити грішника. Наше завдання – виконувати Божу волю. 
Не будьмо для ближнього каменем спотикання; не спонукаймо 
його до падіння. 

Ви знаєте, якщо ми, християни, кажемо людям: «Ісус Хри-
стос – Спаситель; Він хоче, що ми ввійшли в Його Царство. Це  
– зміст Євангелії!», а вони бачать нашу поведінку, то можуть 
відповісти: «Вони багато говорять про Євангеліє, про любов, 
про щирість, про прощення. Але їхні слова порожні, за ними 
нічого не стоїть». Тоді людям важко повірити в Євангеліє. Отже, 
нерідко самі християни є каменем спотикання для ближнього, 
бо не виконують того, про що розповідають йому. Ми кажемо, 
що є Божими дітьми; що маємо апостолів, які наставляють нас, 

які наділяють нас даром Святого Духа, і виголошують відпущен-
ня гріхів. Але це має відображатися на житті громади. Якщо в 
громаді існує проблема, яка упродовж років не вирішується, бо 
хтось не бажає простити іншому, то ми не будемо переконли-
вими і не будемо викликати довіри до себе; адже те, що люди 
бачать у нас, буде цілком відрізняється від того, про що ми го-
воримо, що проповідуємо.

Воля Небесного Отця полягає у тому, аби й мій ближній 
осягнув спасіння. Я хочу виконувати Божу волю. Я не бюажаю 
грішникові покарання; я не хочу бути для нього каменем спо-
тикання. Навпаки. Давайте служити любов’ю один одному, як 
наголошував апостол Павло (Галатів 5, 13). Давайте підтриму-
вати свого брата й допомагати своїй сестрі, аби попри нелегкі 
життєві обставини вони зберегли віру. Так ми будемо прослав-
ляти Бога, нашого Отця. 

Після співпроповідей окружного апостола та помічника 
окружного апостола Першоапостол сказав: 

Сьогодні вранці ми також прагнемо виконати Божу волю. 
Божа воля – це наша святість. Для цього Він хоче очистити нас 
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Хор під час богослужіння в Конгрес-холі в Ломе
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від гріхів. Він хоче, щоб ми дедалі більше відповідали образові 
Ісуса Христа. 

У Гетсиманському саду Ісус молився так: «Не як Я бажаю, 
лише – як Ти» (Від Матвія 26, 39). Хтось заперечить: «Як жахли-
во, Бог хотів, щоб Він умер!». Ні, Отець не хотів, аби Ісус помер; 
Він хотів, щоб Ісус зберіг вірність і повернувся до Нього, у Його 
Царство. Бог хотів, щоб Ісус приніс Себе в жертву задля спасін-
ня багатьох людей. Ісус Христос не бажав у цей момент важко 
страждати. І воля Отця полягала не у тому, щоб Ісус страждав, 
а щоб Він зберіг вірність і переміг сатану; щоб Він повернувся 
до Нього, і щоб усі люди осягнули спасіння. Ісус Христос добре 
знав про це, тому мовив: «Тільки хай не Моя, а Твоя буде воля!». 
Ісус виконав волю Отця. Він зберіг Отцеві вірність до кінця, Він 
здійснив Його волю, аби люди отримали спасіння. 

Зараз ми спільно виголосимо молитву «Отче наш» і будемо 
казати: «Нехай буде воля Твоя, як на Небі, так і на землі» (Від 
Мавтрія 6, 10). Любий брате, люба сестро, пам’ятай про те, що 
Небесний Отець не хоче, аби ти страждав. Він хоче, щоб ти пе-
ребував разом із Ним навіки вічні. А ми усі будемо робити все 
можливе, аби Божа воля ставала реальністю. Коли ми молимо-
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ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ДЖОЗЕФ ЕКУЙЯ:

«Божа воля полягає у тому, 
щоб ми мінялися, щоб наше 
життя ставало іншим. Якщо 
ми освячуємося, то не зали-
шаємося бути такими, як є; 
чи – такими, якими були».

ПОМІЧНИК ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА РОБЕРТ 
НСАМБА:

«Нам, аби виконати Божу 
волю, треба виявляти довіру 
до Бога, довіру до Ісуа 
Христа, а – також до Його 
посланців, які звіщають 
Його волю».

ОСНОВНІ ДУМКИ:

Божа воля полягає в тому, аби ми:
– вірили в Ісуса Хирста;
– виконували Десять заповідей;
– освячували себе.

ся «Нехай буде воля Твоя!», то ми тим самим кажемо: «Так, 
Господи, я хочу ввійти в Твоє Царство і робити для цього 
все можливе».

Бог бажає, аби мій ближній зазнав спасіння. Він має на 
небесах план, який передбачає спасіння для всіх людей. А 
нам треба казати: «Так, Господи, ми хочемо спільно робити 
все від себе залежне, аби виконувати Твою волю!». Ми буде-
мо робити все від себе залежне, щоб наш ближній осягнув 
спасіння. Ми не хочемо бути перешкодою для нього і не 
хочемо відповідати за те, що він спотикнувся і впав. Навпа-
ки. Ми хочемо полегшити йому доступ до віри. Ви бачите, 
як невеличке речення молитви «Отче наш» може нас гар-
но підготувати нас до святкування Святого Причастя. Тіло 
й Кров Ісуса Христа віддані за кожного з нас для повного 
спасіння, для нашого вічного єднання і спілкування з Бо-
гом, нашим Отцем. 
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На початку цього року відбулося Зібрання окружних 
санів Екваторіальної Гвінеї і Камеруна, яке пройшло під 
цьогорічним церковним девізом «Богові й Отцю нашо-
му слава!» Багатство думок та ідей, висловлених під час 

цього Зібрання, справило на присутніх неабияке враження, але 
усі швидко прийшли до спільної думки про те, що теорія буде 
ефективною, якщо її застосовувати на практиці! 
Цінні поради у зв’язку з цим ми знаходимо у Посланні до євреїв 
10, 24-25: 
• «Зважаймо один на одного…». Це – не заклик до взаємного 
контролю чи до стеження один за одним. Ні! Це – заклик стави-
тися один до одного з повагою, із співчуттям та з любов’ю – не-
залежно від походження, статі, статевої орієнтації, релігійних та 
світоглядних переконань і т. д..
Таку поведінку передбачає також «Золоте правило» Ісуса Христа 
(Від Матвія 5, 7).  Воно підкреслює основне право людини: «Гід-
ність людини є недоторканою» (ст. 1 Конституції Федеративної 
Республіки Німеччини).  Згідно з християнсько-юдейською тра-
дицією недоторканість людської гідності ґрунтується на поло-
женні про те, що будь-яка людина створена Богом і що Бог «ве-

лить  сходити сонцю як на добрих, так і злих, як на праведних, так 
і неправедних людей» (Від Матвія 5, 45). 
• «…заохочуючи до любові…». В орієнтованому на результат 
й успіх суспільстві переважає думка, що сильніший має більше 
прав, і що його поведінка є мірилом для інших; а поступки лю-
бові є виявом слабкості. Апостол Павло свого часу наголошував: 
«Нехай усе у вас діється в любові» (1 Корінтян 16, 14)! Любов не 
орієнтується на егоїстичне «я»; любов не прагне до вигод й пере-
ваг над ближнім. Любов ніколи не є ознакою слабкості чи наїв-
ності, тим паче глупоти. Поступати з любові – означає правильно 
розставляти пріоритети.  
Тож поступаймо охоче згідно з подвійною Заповіддю Господа: 
любити Бога понад усе, а свого ближнього, як самого себе (Від 
Матвія 22, 37-40). Я нерідко розмірковую над словами нашого 
Першоапостола: «Моя любов до Бога не може бути більшою від 
любові до ближнього!».
• «…заохочуючи… до діл добрих». Під впливом сучасних світо-
вих подій, а також все зростаючих вимог і навантажень у сім’ї та 
на роботі, може прийти думка: «Мені треба більше думати про 
себе!» Тут, звісно, треба проявляти здоровий глузд. Будь-яка 
спільнота – подружжя, сім’я, трудовий колектив, спільне дозвіл-
ля чи церковна громада – функціонує завдяки спільній діяль-
ності; а, отже, - завдяки взаємному спілкуванню. Таке спілкуван-
ня має бути організоване таким чином, аби – попри розмаїтість 
талантів, характерів й інтересів кожного зокрема – усіх об’єдну-
вали любов до Ісуса Христа й обітниця Його Другого пришестя. 
Тоді різноманітність буде не роз’єднувати, а збагачувати спілку-
вання та єднання; вона буде спонукати до спільного служіння і 
сприяти спільному й завзятому виконанню «добрих діл».

Фолькер Кюнлє

Теорія – практика

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 15.04.1953 р.
ПРОФЕСІЯ: торговий менеджер
АПОСТОЛ з 17.06.1990
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Південна Німеччина, Екваторіальна Гвінея, Камерун, Габон
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Апостол Фолькер Кюнле в складі робочої групи «Контакти з релігіями і 
конфесіями» під час зустрічі з кардиналом Кохом у Ватикані (у центрі)

апостола

СЛОВО Й ВІРА | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ

Послання
СЛОВО І ВІРА| ЦЕРКОВНІ СВЯТА
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При цьому нерідко біблейські символи існують по-
руч з язичницькими символами й традиціями. Так, 
наприклад, ніде в Біблії не згадується про ялинку й 
Діда Мороза, які асоціюються в нас з Різдвом. І все ж 

ці атрибути вказують на біблейську сутність свят, унаочнюють 
їх, адже пов’язані з подарунками й надією. Cхожі символи іс-
нують також на Пасху: яйця, пасочки і т.д. – завдяки цим – хоч 
і не біблейським – атрибутам Божа історія спасіння стає зро-
зумілішою як для дітей, так і дорослих: Бог дарує життя – жит-
тя вічне.
Які символи й традиції пов’язані з Великоднем?
• Хрест і воскресіння – хрест і воскресіння тісно взаємопов’я-
зані: без хреста немає воскресіння! У Страсну п’ятницю хрест з 
безнадійного завершення земного життя Ісуса Христа перетво-
рився в символ перемоги Божого Сина над смертю й гріхом. А 
воскресіння Ісуса завжди нагадує нам про Його смерть на хре-
сті: Воскреслий, Якого розіп’яли, і Якого можна було розпізнати 
за ранами (від Йоана 20, 20), став на Пасху сущим. 
• Вогонь і свічка – воскресіння Ісуса, яке ми відзначаємо на Ве-
ликдень, є перемогою світла над пітьмою: «Я Світло для світу. 
Хто йде вслід за Мною, не буде ходити у темряві той, але ма-
тиме світло життя» (Від Івана 8, 12). Там, де Бог, там світло, там 
немає пітьми. Зі світлом нерозривно пов’язаний вогонь. Без 
вогню немає світла, і навіть сонце, природнє світило, є нічим 
іншим, як вогнем. Не випадково в багатьох релігіях – напри-
клад, у Стародавньому Єгипті у фараонів – сонце вважали бо-
жеством. За свідченням Старого Завіту, Бог відкривається у во-
гні: Бог явився Мойсеєві у вигляді палаючого тернового куща 
(Вихід 3,2). Під час виходу ізраїльського народу з Єгипетського 
рабства Бог, освітлюючи Своєму люду шлях, ішов перед ними 
вночі у вигляді вогненного стовпа (Вихід 13:21). У вигляді вогню 
Бог зійшов також на Синайську гору, аби дати Мойсеєві Десять 
заповідей (Вихід 19:18).  
У дні Великодніх свят пасхальний вогонь і пасхальна свіча є 
символами Божественного світла. Пасхальний вогонь, хоч і дій-
шов до нас з язичницьких часів і пов’язаний з проводами зими, 
все ж з часу середньовіччя відомий нам як символ християн-
ської Пасхи. Від пасхального вогню люди запалювали свічки, 
які потім приносили в свої домівки. Вони символізували світ-
ло Ісуса Христа. В основі традиції запалювати пасхальні свічки 
лежить східна світлова символіка: ще в Ранній церкві Пасха 
вважалася найважливішим періодом хрещення. Світло, сонце 
і вогонь символізують нове начало, новий світ.
• Символи природи – Пасху відзначають навесні, коли при-
рода прокидається до «нового життя». У Біблії не раз застосо-

вуються метафоричні образи, які відображають це: пшеничне 
зерно дає врожай лише тоді, коли потрапляє в землю й поми-
рає (Від Івана 12, 24).
• Пасхальне яйце – це найпоширеніший символ Великодня. 
З давніх-давен яйце символізувало життєдайну силу й плодю-
чість. У багатьох культурах увесь космос подають у вигляді 
світового яйця. Яйце визначає всі релігійні дійства. Ранні хри-
стияни вважали яйце символом воскресіння, а розбита яєчна 
шкаралупа символізувала відкриту могилу. Таким чином, яйце 
є насамперед прообразом могили Ісуса Христа, із якої вихо-
дить Воскреслий і разом з Ним – нове життя.
Нерідко яйця фарбують на Великдень, і цьому існує безліч по-
яснень. У Середньовіччі заборонялося їсти яйця в період пас-
хального посту. І лиш на Великдень їх знову дозволяли спожи-
вати. Проте і в час посту кури активно продовжували нестися. 
Щоб запобігти псуванню такого цінного продукту харчування, 
люди варили яйця. А щоб відрізнити варені яйця від сирих, 
вони їх фарбували. Існує ще таке пояснення: уперше крашені 
яйця згадуються в ХІІІ столітті. Тоді їх фарбували в червоний 
колір, який символізував кров Ісуса Христа та Його жертовну 
смерть.
• Великодній колодязь і пасхальна вода – у багатьох селах 
і містах напередодні Великодня чистять й прикрашають ко-
лодязі. На Великдень, коли морози вщухають, у них знову за-
пускають воду. Тоді вода вже не замерзає, тому не нашкодить 
колодязеві, але знаходиться поруч з людьми. Ісус Христос, жит-
тєдайна Вода, воскрес і також перебуває поруч з людьми.
У дохристиянські часи існував ще такий обряд: юнаки й дівчата 
йшли на Великдень вночі мовчки до колодязя, непомітно наби-
рали з нього воду й освячували її в церкві. Згодом вони обпри-
скували нею свою кохану чи коханого. Цей ритуал мав укріпити 
їхнє кохання.
• Пасхальне ягня – учні Ісуса приготували для свого Учителя 
пасхальне ягня. У юдейського народу існувала традиція спо-
живати пасхальне ягня, яке нагадувало їм про велике чудо, яке 
створив Бог, коли вивів Свій народ з Єгипетського поневолен-
ня. Тут також існує тісний зв’язок із Біблією: Іван Хреститель на-
звав Ісуса «Агнцем Божим» (Від Івана 1,29 та 36): «Оце Агнець 
Божий, що на Себе гріх світу бере!». Проте існують й інші по-
яснення: Ісус помирає в час, коли з нагоди свята Пасхи різали 
ягнят (Від Івана 19,14; 1 Коринтян 5,7). В Одкровенні також зна-
ходимо згадку про жертовного й переможного Агнця.  

Різдво, Великдень і П’ятидесятниця посідають у церковному календарі чільне місце. Завдяки їм ми 
щороку згадуємо про народження, страждання та воскресіння Спасителя Ісуса Христа, а також про 
зішестя Святого Духа

Розмірковуючи над Пасхою

СЛОВО І ВІРА| ЦЕРКОВНІ СВЯТА
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«Прогулянка на Пасху» – так 
озаглавлений один із уривків 
німецькомовного оригіналу 
драми Йоганна Вольфганга 

Гете «Фауст». У ньому поет змальовує картину 
весняної природи, що прокидається від 
зимової сплячки. Він майстерно передає 
безтурботність, свободу, багатогранність і 
початок легкого й вільного життя людини. 
Люди, як мовить автор, «вийшли з тісних, 
ядушних домів, покинули темні горища 
й підвали…вирвались з вулиць щемких 
оков»; вони вбралися у святкові наряди й 
прогулюються зеленим, ще не вкритим квітами 
лугом, насолоджуються лагідними промінцями 
весняного сонця, катаються на човнах по ріці, 
що звільнилась від зимової криги; глибоко 
вдихають свіже весняне повітря; радіють 
звільненню від гнітючих щоденних турбот й 
зимової нужди. 

Ці віршові рядки Гете спонукали багатьох 
людей до глибоких роздумів і патетичних 
промов. До них нам нічого добавити. Ми під-
креслимо лише актуальність викладеної у них 
головної думки. Воскресіння автор зображує 
тут як початок нового часу; як звільнення лю-
дей «із святобливого смерку церков». Люди 
починають здобувати освіту, відкидають 
геть будь-які суспільні обмеження і вбачають 
ідилію небес у народному святкуванні селян: 
«Тут люди раді, як у раї, і скрізь лунає крик: 
Ось тут я справді чоловік!»

Істинний смисл людського життя зводить-

ся, отже, згідно з думкою поета, до їхнього 
радісного, ідилічного спілкування, яке поз-
бавлене негараздів і труднощів буденного й 
суспільного життя. Це, а також «ясної весни 
животворний зір», автор називає воскресін-
ням. 

Думки людей щодо Пасхи різняться. Людсь-
кий розум не може осягнути того, що відбуло-
ся на Пасху. Людині годі збагнути воскресін-
ня Ісуса Христа, бо воно не узгоджується з її 
життєвим досвідом. Його воскресіння мож-
на збагнути лише вірою. Без віри пасхальна 
подія перетворюється у легенду або набуває 
якогось іншого значення, як от: людина з 
радістю відзначає свято Воскресіння як звіль-
нення від недосконалості, від соціальної не-
справедливості й створеної нею ж експлуата-
ції, тобто – у дусі просвітництва. 

Отже, Пасха – це істинний виклик для 
будь-якого християнина: Господь Воскрес! 
Воістину воскрес! Навіть сучасникам Ісуса 
Христа було важко збагнути це. Його Учні не 
повірили жінкам, які, повернувшись від Го-
споднього гробу, несли радісну звістку про 
воскресіння Господа. І лише коли вони самі 
пересвідчилися у цьому, то збагнули істин-
ний смисл слів Ісуса про три дні, за які Він обі-
цяв відбудувати зруйнований храм. Афіняни 
й бачити не бажали апостола Павла, коли він 
починав розповідати їм про воскресіння Ісу-
са Христа. А як ми ставимося до пасхальних 
подій? 

art

Звільнитися від криги
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Що таке молитва?
Молитва – це надана Богом людині можливість спілку-

ватися з Ним. Під час молитви віруюча людина відчуває 

присутність Бога; Бог чує її та відповідає на прохання. У 

молитві віруюча людина смиренно поклоняється Богові, 

Його величі й любові. Святий Дух наставляє людину, як 

правильно молитися.  

Чи потрібна молитва?
  Молитву називають ще «диханням душі». Таке метафо-

ричне порівняння показує, що віра без молитви є мерт-

вою, а молитва без віри – неправильною. 

Які Ісус Христос учив молитися?  
  У Нагірній проповіді Ісус Христос дав важливі поради 

щодо молитви (пор. Від Матвія 6, 5-8). Згідно з ними мо-

литва має бути непоказною й небагатослівною. У молитві 

ми звертаємося до Бога й називаємо Його «Отцем». Мо-

литва має бути щирою і сердечною. З огляду на Свій Дру-

гий прихід Ісус Христос мовив: «Будьте чуйні, отже, і кож-

ного часу моліться, щоб мати змогу уникнути всього того, 

що має збутися, і стати перед Чоловічим Сином» (Від Луки 

21, 36).

4
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Цією статтею ми започатко-
вуємо нову рубрику «Наше 
віровчення». У ній публікувати-
муться статті, що висвітлюють 
основні положення Новоапо-
стольського віровчення, що 
викладені у Катехізисі. У цьому 
номері ми пропонуємо Вашій 
увазі тему «Молитва й жертви»

Як, згідно з Біблією, молився Ісус Христос?
     У Євангеліях повідомляється про те, що Ісус Христос, 

коли молився, то часто усамітнювався. У Євангелії від Луки 

довідуємося також про те, що Ісус особливо інтенсивно 

молився перед вирішальними подіями, зокрема: 

• перед зішестям на Нього Святого Духа (пор. Від Луки 

3, 21-22);

• перед обранням дванадцяти апостолів (Від Луки 6, 12);

• перед преображенням від Отця у присутності свідків 

із цього й потойбічного світів (пор. Від Луки 9, 28-36);

• перед початком страждань (Від Луки 22, 41-46); 

• перед розп’яттям і смертю (Від Луки 23, 46).

Не можна не помітити те, що Ісус, коли молився, завжди 

дякував Отцеві ще до того, як Він відгукувався на Його 

прохання (Від Івана 11, 41-42). 

Як нам треба молитися?
    Молитва не передбачає якихось особливих зовніш-

ніх проявів чи атрибутів. Однак, вона буде інтенсивнішою, 

якщо молитися із закритими очима, із складеними руками 

та навколішках. Так людина може краще зосередитися, 

відокремитися від буденної суєти й смиренно поклоня-

тися Богові. Новоапостольські християни розпочинають і 

завершують день молитвою. Вони моляться також перед 

споживанням їжі. Упродовж дня брати й сестри не раз 
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звертаються у молитві до Бога, аби наблизитися до Нього 

й попросити про поміч. Батьки змалечку привчають своїх 

дітей до молитовного життя, тому завжди моляться разом 

з ними. 

З яких частин складається молитва?
  Молитва складається з поклоніння, подяки, прохання 

за себе й за інших людей. 

Як ми поклоняємося Богові в молитві?
  Усвідомлення Божої величі спонукає нас поклонятися 

Йому: «Ходіте, поклонімося і ниць припадім; припадімо на 

коліна перед Господом, Творцем нашим!» (Псалом 95, 6).

За що ми дякуємо Богові в молитві?
  У молитві ми дякуємо Богові за все, що Він, виявляю-

чи Свою доброту, дарує нам: за Його слово й милість, за 

таїнства Церкви, а також – за земні дари: їжу, одяг і житло.

Про що ми просимо в Бога у молитвах? 
  У Бога ми просимо в своїх молитвах про все необхід-

не: щоб допомагав нам зберігати віру; щоб посилав нам 

Ангелів-Охоронців і щодня надавав поміч. Найважливі-

ше молитовне прохання – це прохання про  незабарний 

Прихід Ісуса Христа, а також про те, аби Він, коли повер-

неться, взяв нас з милості до Себе. 

Чому ми молимося за інших людей?
  Молитва за інших людей, за ближнього – це вияв лю-

бові до нього. Ми молимося не тільки за членів своєї ро-

дини чи громади, а й насамперед за усіх людей, які знахо-

дяться як у цьому, так і в потойбічному світі, й потребують 

Божої помочі. 

Яку дію має молитва?
  Молитва укріпляє віру й довіру людини до Бога та 

викликає почуття впевненості  й захищеності у Ньому. 

Коли людина молиться, то впевнена, що всі свої турботи 

віддає в Божі руки: «На Господа здай твою дорогу; вповай 

на Нього, і Він учинить» (Псалом 37, 5).

Що таке «готовність жертвувати»?
Під «готовністю жертвувати» прийнято вважати щиру 

готовність людини віддавати свої сили й уміння на благо 

іншої людини і відмовлятися для цього від власного ком-

форту.

Що прийнято розуміти під «пожертвою?»
У повсякденному мовному вжитку під «пожертвою» ро-

зуміють дари, які ми приносимо Богові у жертву.  Пожерт-

вою вважають також справи й учинки людини на користь 

іншої. Грошові кошти, які жертвують для релігійних по-

треб, у релігійному мовному середовищі також називають 

«пожертвою». 

Як ми розуміємо «жертовність»?
Під «жертовністю» ми розуміємо віддачу власних задат-

ків й умінь, часу й зусиль на благо служіння Богові та Його 

справи, а також відмову від особистого комфорту на її ко-

ристь. Віруюча людина виражає свою вдячність і любов до 

Бога у вигляді конкретних приносів (пожертв), грошових 

коштів чи матеріальних цінностей. Згідно з Малахії 3, 10 

віруюча людина приносить у Божий дім «десятину» від 

усіх прибутків. «Десятина» є, отже, для нас орієнтиром по-

жертви. Жертвою є врешті решт усе, що віруюча людина 

робить або від чого відмовляється з любові до Бога.  

  «Приносьте всі десятини до комори, щоб була пожива 

в Моїм домі, і таким робом випробуйте Мене, – говорить 

Господь сил, – чи не відчиню вам загат небесних і не вил-

лю на вас благословення понад міру?»  

Малахія 3, 10

Що спонукає нас жертвувати?
Істинно християнська жертовність відбувається не з 

примусу чи з обов’язку; вона не передбачає також вина-

городу.  Готовність людини жертвувати викликана вірою, 

вдячністю і любов’ю до Бога.

Які прояви жертовність у житті громади?
Жертовність має конкретні прояви в житті громади: 

значна кількість братів і сестер безоплатно витрачає знач-

ну частино свого вільного часу, зусиль і задатків на благо 

громади. Чимало з них беруть активну участь у здійснен-

ні музичних і навчальних заходів Церкви. Усі служителі 

Церкви, за незначним винятком, виконують служіння на 

громадських засадах.
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Хто і за що розіп’яв 
Ісуса Христа?

 Упродовж історії чимало людей звинувачували євреїв у смерті Ісуса Христа. 
Однак у часи Ісуса Христа Ізраїль/Палестина була країною, 

у якій правила чужоземна влада. І тільки вона приймала рішення 
про призначення смертельного вироку.

У час Ісуса Христа РИМСЬКА ІМПЕРІЯ пошири-
лася на велику територію; вона простягла-
ся вздовж узбережжя Середземного 
моря й захопила Палестину. Під час 

перепису населення, який проходив за на-
казом римського імператора Августа (він пра-
вив з 27 р. до Р. Х. і до 14 р. після Р. Х), Марія 
та Йосип змушені були піти у Віфлеєм. 
Верховним правителем Римської ім-
перії був ІМПЕРАТОР. У рік смерті 
Ісуса Христа правив імператор 
Тиберій (14 - 37 рр. після Р.Х. ). 

    Правління над юдейсь-
ким народом здій-
снював вищий 
СИНЕДРІОН. До 
його компетен-
ції входили на-
самперед релігійні 
питання. До складу вищого Си-
недріону, очолюваного перво-
священиком, входили священи-
ки, старійшини й аристократи. 
Вищий Синедріон  у час, коли до-
питували Ісуса Христа, очолював 
первосвященик Каяфа. 

     СВЯЩЕНИКИ ставили у провину 
Ісусові Христові те, що Він підбурю-
вав народ й чинив богохульство. 
Окрім цього, їх дратувало ще те, що 
Ісус Христос чинив неабиякі чуде-
са й мав чимало прихильників. 
Вищий Синедріон визнав Ісу-
са Христа винним у тому, що 
Він видавав Себе за Божого 
Сина та юдейського царя. 
Однак Синедріон не мав 

права винести Йому остаточний вирок, цим правом 
володів тільки римський намісник, прокуратор 

ПІЛАТ. Тому саме до нього привели Ісуса Хри-
ста. 

     За 37 років до Р. Х. царем у Палестині 
за згодою Рима був призначений Ірод Ве-

ликий. Після його смерті царство було 
розділене між трьома його синами. 

Одним із них був Архелай, до те-
риторії правління якого належа-
ла територія Єрусалима. Уже в 6 
році після Р.Х. його вислали у за-
слання, а на його місце призна-
чили так званого прокуратора, 
який від імені імператора пра-

вив на цих землях. Найвідомі-
шою людиною, яка обіймала 
цю посаду, був Понтій Пілат. 
Він правив з 26 по 36 рік піс-

ля Р.Х. і представляв РИМСЬ-
КУ ЮРИСДИКЦІЮ.

    Пілат, римський держав-
ний посадовець, керував-
ся не вердиктом євреїв, які 

звинувачували Ісуса Христа у 
богохульстві, а суто політич-

ними мотивами: він прагнув 
уникнути в країні заворушень. 

Адже чимало тогочасних євреїв 
вважали, що Ісус Христос може 

звільнити країну від римських по-
неволювачів. Саме тому за наказом 

Пілата над розп’ятим Ісусом 
повісили табличку із латин-
ськими літерами INRI, які 
перекладаються «Ісус Наза-
рянин, Цар Юдейський»).  red

16 НС, 5/2017

Ф
от

о:
 ©

 D
m

itr
y 

Su
na

ga
to

v 
– 

Fo
to

lia
.c

om
 /w

ik
ip

ed
ia

.d
e/

M
ar

ie
-L

an
 N

gu
ye

n/
pd

-a
rt

Ця рубрика пропонує детальніший виклад матеріалу на тему, що розглядається у цьому номері журналу для дітей під рубрикою «З Біблії».   Н
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ВІРА І СУСПІЛЬСТВО / ЗНАННЯ БІБЛІЇ

ТІБЕРІЙ – імператор, який правив 
у Римській імперії у час розп’яття 

Ісуса Христа 
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Свята впродовж церковного року, які ми, як прави-
ло, відзначаємо в неділю, накладають свій відбиток 
на наше християнське життя. Для нас, християн, ці 
християнські свята неабияк виділяються на тлі буд-

нів, хоча люди з нашого оточення дедалі рідше замислюються 
над їхніми істинним значенням і смислом. З кожним роком 
люди все менше орієнтуються у своєму житті на християнсь-
кі цінності. Це пояснюється частково нестійкими сімейними 
стосунками, які спостерігаємо все частіше, і внаслідок яких 
батьки втрачають зв’язок з церковним життям. Тому важли-
вим завданням батьків є закласти в душах дітей релігійний 
фундамент і знайти форми спільного формування їхнього 
життя за вірою. Першим кроком на цьому шляху є спільна 
молитва й читання біблійних історій, які здатні торкнутися ди-
тячого серця. Окрім цього, важливе значення мають недільні 
богослужіння, під час яких діти мають змогу ближче познайо-
митися з Божою справою спасіння, чільне місце в якій займає 
Ісусі Христос.

Хрест Ісуса – останні дні життя Ісуса Христа
Відомості та знання про життя Ісуса Христа ми отримуємо 

насамперед із чотирьох Євангелій. Усі вони розповідають про 
Його народження, життя, мученицьку смерть і воскресіння. 
Те, що описали євангелісти Матвій та Лука, багато в чому пере-
гукується з Євангелієм від Марка. Останнє є джерелом, з якого 
ми черпаємо знання про те, як склалося життя Божого Сина, 
чому Йому довелося померти і як згодом відбулося Його вос-
кресіння з мертвих. 

Тож нехай учителі недільних шкіл і занять з релігії та свя-
щеннослужителі під час богослужінь у час Великодніх свят 
знайомлять дітей з останніми днями життя Ісуса, Його страж-
даннями й смертю – ці сумні події здаються нам, на перший 
погляд, вельми складними для розуміння. Однак ми просто не 
маємо права приховувати від дітей страждання й мучениць-
ку смерть Божого Сина. Нам обов’язково треба розповідати 
дітям, чому це сталося. Адже Ісус зціляв хворих, ставився з 
особливою любов’ю до знедолених і дітей і, маючи повнова-

Давид повернувся додому з дитячого садочка збентежений. «Тато, уяви собі, у нас на стіні в садочку 
висить хрест, а на ньому розіп’ятий Ісус!» Господь Ісус, про Якого у недільній школі для дітей Давид 
чув, що Він любить дітей і є Божим Сином! Це питання неабияк непокоїть його, але батьки не зна-
ють, як пояснити своїй дитині, чому Ісусу довелося померти. 

ЯК РОЗМОВЛЯТИ З ДІТЬМИ ПРО СТРАЖДАННЯ І СМЕРТЬ ІСУСА ХРИСТА

ПРО АВТОРА: єпископ на відпочинку Еберхард Кох 

народився в 1950 році в Німеччині. Після закін-

чення університетського відділення германської 

філології й музики він працював учителем гімна-

зії. Він, батько трьох дітей, був зведений у сан єпи-

скопа в 1995 році й опікувався братами й сестра-

ми регіону діяльності апостола Фолькнера Кюнле. 

Окрім цього, він був ініціатором та учасником різ-

них проектних і робочих груп.
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«Чому Ісус 
мав померти?» 

Учні недільної школи з Хернсбаха (Німеччина) 
декілька років тому назад намалювали цей 
малюнок для журналу «Ми, діти»

ВІРА I СУСПІЛЬСТВО / ПОШИРЮВАТИ ВІРУ
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        БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ

ження від Бога Отця, воскрешав мертвих. У цьому зв’язку ми 
можемо розповісти дітям про важливу для подальших подій 
історію: очищення храму від торговців, про яке, зокрема, зга-
дується в Євангелії від Марка, главі 11 та інших Євангеліях. 
Своїм вчинком Ісус, з точки зору юдеїв, порушив, навіть знех-
тував храмовим культом. З точки ж зору римлян, Він Своєю 
поведінкою, яка привернула загальну увагу, завдавав шкоди 
громадському порядку. Тому юдейське духовенство зазіхало 
на Його життя. Ісуса схопили на Оливній горі й привели до 
римського прокуратора Понтія Пілата. Учень Ісуса Іуда зрадив 
Свого Вчителя.

Певній частини юдейського духовенства випала слушна 
нагода поквитатися з Ісусом. Він як «політичний Месія» не ви-
правдав їхніх сподівань:  не звільнив їх з-під ярма римських 
поневолювачів. Водночас юдейські священики були постійно 
невдоволені Ісусом, оскільки Він говорив і проповідував дуже 
переконливо й рішуче. Людям, які слідували за Ним, Він не до-
коряв, що не дотримувалися закону, а розмовляв з ними, як із 
Собі рівними, виявляючи до них любов і милість. У спілкуванні 
Ісус не робив жодної різниці між людьми, Він високо цінував 
кожного зокрема. Ісус ніколи не ділив людей на чистих і не-
чистих, праведних і грішників, як це робили в ті часи. Дітям 
найкраще розповісти про таку поведінку Божого Сина наочно 
за допомогою притчі про блудного сина (Від Луки 15). Однак, 
на думку пануючих тоді релігійних груп фарисеїв і садукеїв, які 
наполягали на дотриманні закону, Ісус Христос порушив за-
проваджені ними принципи. 

Як зазначають євангелісти, над Ісусом влаштували показо-
вий процес. Процедура допиту римського прокуратора не 
відповідала нормам тодішнього законодавства. За звинува-
ченням в підбуренні народу Ісусові негайно винесли вирок, 
піддали Його бичуванню та розіп’яли на хресті (розп’яття на 
хресті було найжорстокішою формою вбивства людини).

Хрест – символ християнства й надії
Малюкам, аби зрозуміти суть цих подій, недостатньо от-

римати тільки певну суму знань. Дітям, аби зрозуміти й усві-
домити, про що йдеться, потрібні видимі атрибути, образи й 
символи, які вони можуть сприймати своїми органами чуття. 
Під час Різдва - це блиск і світло свічок, які допомагають дітям 
поринути в атмосферу свята; у Страсний тиждень - це хрест, 
який на якому було розіп’ято й страчено Ісуса. 

Через декілька століть хрест став для християн головним 
символом їхньої віри й сподівань на воскресіння і перемогу 
над смертю. Для багатьох поколінь, які сповідували христи-
янство, хрест був джерелом утіхи в час біди, страждань чи 
смерті. Більшість дітей дошкільного віку не раз мали змогу 
бачити хрести; наприклад, удома на обкладинці Біблії, на ку-
полах християнських церков, при вході на цвинтар чи на вер-
шині гір.

Знання й усвідомлення – ознайомлення дітей з 
подіями Страсного тижня

Розмовляючи з дітьми про Страсний тиждень і смерть Ісу-
са Христа, треба уникати складних і незрозумілих слів. Ча-
сто батьки, вчителі, а також священнослужителі намагаються 
уникнути бесіди про складні й сумні події на Голгофі, тому 
одразу переходять до розмов про Великдень. Проте дітям 
важливо отримати саме зрозумілу для їхнього віку й щиру 
розповідь про тогочасні події.

Можливо, спершу треба обережно повести з дітьми мову 
про те, що може трапитися чи вже трапилося з людьми, які ду-
мали чи поступали по-іншому, ніж усі інші; про те, що своїми 
переконаннями вони заважали іншим людям.

Дітям уже не раз доводилося зазнавати несправедливе 
ставлення до себе, бути свідками страждань у сім’ї чи нена-
висті й жаги помсти, від якої щоденно страждає чимала кіль-
кість людей. Не буде, отже, помилкою розповідати дітям про 
це. Адже вони набагато інтенсивніше, ніж ми, дорослі, сприй-
мають та розмірковують над подіями, що трапляються з ними, 
про страждання, смерть і несправедливість. До того ж діти 
рано зазнають фізичні й душевні болі. Тому під час обговорен-
ня теми Страсної п’ятниці й пояснення значення слова «хрест» 
нам треба правдиво висвітлювати ці події. Під час розмови з 
дітьми не варто вдаватися в деталі глузування й знущання над 
Ісусом й скільки болі й відчаю принесла з собою Його ганебна 
й жорстока смерть на хресті – деякі речі можна згадати по-
верхнево.

Та нам не уникнути дитячих питань: Чому Ісусові, Який був 
наділений Божою владою творити чудеса, довелося зазнати 
таку жорстоку смерть? Чому Бог допустив її – адже Він є Богом 
любові й милосердя? При цьому важливо вести чесну бесіду з 
дітьми: нам невідомі Божі задуми й стежки, якими Він велить 
іти нам, людям; тому часто ми не розуміємо, чому з нами від-
бувається те чи інше. Те, що Бог допускає нам, було й нерідко 
залишиться таємницею.

Тож як ми можемо розповісти дітям про істинне значення 
жертви Ісуса Христа? Їм, очевидно, з власного досвіду відомо, 
як почувається людина, яка заборгувала щось своєму другові 
чи подрузі, приміром, невеличку грошову суму, але не має 
змоги повернути борг. Цей борг, немов Дамоклів меч, тяжіє 
над вами. І якщо ваші батько чи мати з любові до вас поверта-
ють вам борг, виявляючи таким чином турботу про вас, то ви 
відчуваєте неабияке полегшення чи навіть звільнення.

Наведений батьками приклад може бути для дітей місточ-
ком до розуміння значення смерті Ісуса Христа на Голгофі 
нами, християнами: ми, грішні люди, постійно помиляємось і 
нам годі самотужки впоратися зі своїми помилками, тобто по-
вернути борг. Ісус Христос, безгрішний, віддав Своє життя за 
наші гріхи й відкупив людей від наслідків гріха і вічної смерті. 
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Найпрекрасніше – це те, що Ісус Христос заступається  за 
нас, коли ми приходимо до Нього зі своїм гріхом. Він бере 
його на Себе. Ми можемо відкритися Йому й не боятися, 
що Він сторонитиметься нас, що прожене геть чи прокля-

не. Ісус помер за наші гріхи на хресті, тому не звинувачує нас. Проте 
Він знову й знову нас просить: «Йди і більше не гріши!» - як це відб-
увалося в епізоді із грішницею, яку Він захистив від прикрих напад-
ників. Не обтяжувати своє сумління гріхом – це прагнення кожного 
грішника, який пізнав Божу милість і щиро любить Ісуса.
Не існує безгрішних і тільки позитивних людей. Кожен із нас має 
свої недоліки, свою темну чи тіньову сторону, тобто риси, що схи-
ляють нас, людей, до гріха. А найбільш вразливими до гріха ми є 
тоді, коли вважаємо себе обділеними в житті, коли нас постійно 
переслідує думка про те, що з нами поступили несправедливо. 
Якщо в нас викликають гнів, то всі наші думки й почуття схиля-
ються до того, що інший завинив перед нами. Якщо ми охоплені 
жадібністю, то схильні вважати, що нам належить більше, ніж ми, 
насправді, заслужили. За жадібністю ховається страх мати мен-
ше, ніж мають інші. Заздрощі й ревнощі перетворюються у спо-
кусу, коли ми думаємо, що нам хтось щось винен: Бог, життя чи 
ще хтось. Наприклад, інший має дар, якого немає у мене. Іншому 
все дається в житті легко. Бог/життя/природа несправедливі до 
мене, бо мені живеться гірше, ніж іншим.
Це лише короткий і далеко не вичерпний перелік того, що може 

бути для нас спокусою й одночасно поштовхом для скоєння грі-
ха й провини перед іншим.
Проте нерідко ми приховуємо свою провину. «Найкращий» спо-
сіб – це здійснити напад. Я почуваюся винним, але якщо я буду 
досить активно звинувачувати ближнього, то його почнуть підо-
зрювати й, рано чи пізно, він сам почуватиметься винним і почне 
реагувати так емоційно, що скаже чи допустить якусь дурницю.

Прямі чи приховані звинувачення
Звинувачення бувають прямими: «Ти робив і робиш це цілком 
свідомо, щоб нашкодити мені, щоб завдати мені болю мене, щоб 
розсердити й  розстроїти мене».
Існують також різні форми прихованих звинувачень, які, на пер-
ший погляд, є абсолютно невинними; однак це не так. Нам усім 
відомий жарт: жінка стоїть перед шафою з одягом і не знає, у що 
їй одягнутися. Вона просить поради в свого чоловіка. Той радить 
їй одягнути голубе плаття. Жінка перепитує: «А чому не чорне?»; 
на що чоловік відповідає: «Якщо тобі більше до вподоби чорне, 
одягни чорне». Та дружина продовжує: «Ну, тож яке: голубе чи 
чорне?» Чоловік намагається уникнути конфлікту: «Ти в обох 
платтях виглядаєш привабливо». Жінка заперечує: «Значить, го-
лубе тобі не подобається? Тоді я можу кинути його в кошик з лах-
міттям». Очі чоловіка округляються: «Ні, голубе плаття теж гарне, 
просто вдягни те, яке сама хочеш». Тоді жінка уїдливо зауважує: 

Від створення світу й до наших днів людині нестерпно почуватися винною, тому вона нама-
гається перекласти відповідальність за свою провину на іншого. «Ти винний у тому, що я себе по-
гано почуваю». Під час кожного богослужіння ми молимося: «… і прости нам гріхи наші…» - часто 
усвідомлюємо свою вину, а інколи, мабуть, не задумуємося, у чому наша провина.

Хіба не ти винуватий?  (частина 2)

        БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ
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«Усі чоловіки однакові, коли в них просиш поради, то ніколи не 
отримаєш її». Чоловік намагається боронити себе: «Це не так! Але 
що б я не сказав, тобі нічого не подобається!» Жінка починає пла-
кати: «Ти мене більше не любиш. Інакше ти не звинувачував би 
мене!» І ось в обох немає настрою, і будь-яке необдумане слово 
може спричинити неабиякий конфлікт. Жінка почувається зви-
нуваченою, чоловік емоційно виснаженим.
Ще одна прихована форма звинувачення – це коли не можна 
вгодити. З цього приводу – ще одна коротенька історія. Жінка ку-
пила своєму чоловікові дві краватки. Наступного дня він вдягає 
одну з них, а вона обурено запитує в нього: «А інша тобі не спо-
добалася?» Ця буденна історія показує, як виникає почуття про-
вини. Що б людина не робила, у неї немає шансів, і вона завжди 
буде винною, бо не вгодила іншій людині, яка від того сердиться 
чи почувається непотрібною.

Бути обачливим по відношенні до звинувачень
Якщо ми стаємо жертвою подібних звинувачень з боку інших 
людей і хочемо уникнути цього диявольського механізму пере-
кладання вини на іншого, то психологи радять дослухатися до 
таких трьох порад:
• Реагувати щирим запитанням – якщо вас звинувачують у чо-
мусь, то поставте пряме запитання своєму співрозмовнику: «Що 
тобі потрібно?» Можна додати: « …для покращення наших сто-
сунків?» Це ключ для продовження розмови між друзями чи між 
одруженими. При цьому важливо зберігати спокій й виявляти 
щирий інтерес до проблеми, що криється за звинуваченням. 
Адже звинуваченню «Ти винний!» здебільшого передує низка 
конфліктів. Важливо брати до уваги всю сукупність докорів: «Я 
не зовсім розумію Вас. Будь ласка, поясніть мені, у чому, на Вашу 
думку, полягає проблема».
• Зробити паузу, замість того, аби в стані емоційного збудження 
поступити необдумано чи сказати щось безглузде – якщо лю-
дина помічає, що починає сердитись або стає дратівливою, то 
найкраще зробити паузу й перенести розмову на пізніше. Усі ро-
зуміють, що людині потрібний час, аби вгамувати емоції, викли-
кані звинуваченнями4 а будь-який конфлікт легше вирішити на 
«холодну голову».
• Не приймати все близько до серця і не виправдовуватись – зви-
чайно, непросто не приймати звинувачення близько до серця. 
Але якщо вже це трапилося, то найкраще зберігати спокій й по-
чекати. Перш ніж відповісти, завжди краще коротко помолитися 
про себе, порахувати подумки «двадцять один, двадцять два», 
сконцентруватися на кілька секунд на власному серцебитті, аніж 
негайно приступити до захисту. Зберігати спокій – найважливі-
ша порада в подібних ситуаціях, бо хто починає панікувати, той 
може тільки нашкодити самому собі. Поцікавтеся у свого спів-
розмовника ще раз про суть звинувачення. Розуміння ситуації 
– це вихід із замкненого кола «докір – захист – взаємні докори».
А для всіх, хто по-справжньому сердиться й намагається стря-

сти повітря звинуваченнями чи докорами, психологи радять не 
сердитися довго в своїх же власних інтересах. Хто бажає жити в 
мирі з оточуючими, той повинен вміти приборкати свої почуття. 
Тобто, не треба говорити: «Ти винний у тому, що мені погано!», а 
усвідомити: «Так, ти мене розчарував. Але я намагатимуся вирі-
шити цю проблему!»

Скористатися свободою вибору
У суперечці, тривалому конфлікті, словесному або фізичному 
протистоянні через приховані чи прямі звинувачення завжди 
беруть участь дві сторони. Одна людина не може сперечатися 
сама з собою. Хто не хоче сперечатися, той не буде цього робити. 
Можна бути об’єктивним, уважно слухати і проявляти розуміння 
до співрозмовника. А можна спокійно перервати розмову, зали-
шити приміщення або на певний час припинити спілкування з 
цією людиною. А ще, звичайно, можна піддатися на провокацію 
й тоді самому бути необ’єктивним. Тут не йдеться про те, аби по-
казати, який із варіантів вирішення конфлікту є кращим, а про те, 
що ми завжди маємо свободу вибору, і кожна з сторін конфлікту 
несе відповідальність за вирішення конфліктної ситуації.

Роль жертви: винні завжди інші!
Бізнес-консультант і тренер з питань корпоративного управ-
ління Буркхард Гейденбергер у загальних рисах змалював роль 
жертви, якою почуває себе велика кількість людей: можливо, і 
вам знайомі люди, які ніколи ні в чому не винні. У їхньому скрут-
ному становищі, у складній ситуації, у помилках, у чому завгодно 
завжди винні інші люди чи обставини, але ніколи – вони самі. 
Подібні відмовки часто і є звинуваченнями. Та людині не власти-
во звинувачувати саму себе. Вона схильна звинувачувати у всьо-
му інших людей або обставини: «У мене б вийшло, але…», «Якщо 
б не було…., то в мене давно було б…». Обвинувачі є майстрами 
відмовок і нерідко почувають себе добре в обраній для себе ролі 
жертви. У всіх своїх нещастях вони звинувачують інших людей. 
Така поведінка завдає біль іншим людям, нервує й викликає до-
саду. Вони рано чи пізно починають сторонитися таких людей й 
уникають усіляких контактів з ними.
Існує багато причин тому, чому люди воліють звинувачувати об-
ставини чи інших людей, ніж самих себе. І люди нерідко поступа-
ють саме так.
Уже перші люди Адам та Єва намагалися перекласти вину на ін-
шого. Бог запитав їх тоді в раю і запитує нас сьогодні: «Де ти?», 
тобто де ти ходиш, за ким ховаєшся, на кого хочеш перекласти 
свою вину? і: «Навіщо ти це зробила?» Він запитує нас про це не 
для того, аби знищити нас; а – для того, аби ми навчилися від-
повідати за свої помилки і з допомогою сил від жертви Ісуса Хри-
ста, виправляли їх. Він хоче простити нам гріхи. Не ховаймося за 
звинуваченнями, не берімо на себе роль жертви, а прийдімо до 
Господом зі всіма своїми недоліками й хибами. Так ми зробимо 
важливий крок уперед.                                                                                 art
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v. l. n. r.: In Monrovia: der Kinderchor, Bezirksapostel Ehrich und Gottesdienstbesucher; 
in Karken-Town: Geschwister mit Bezirksapostel Ehrich und Apostel Bauer (letzte 
Reihe); r. u.: Bezirksapostel Ehrich mit den neu ordinierten Amtsträgern in Monrovia
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Bezirksapostel  
Ehrich in Liberia
Anfang Februar besuchte Bezirksapostel Michael Ehrich 

nach längerer Zeit wieder einmal Gemeinden im westafrikanischen Land Liberia,  

das zu seinem außereuropäischen Arbeitsbereich gehört.

Gottesdienstbesucher versammelt. Der große gemisch-

te Chor der Gemeinde gestaltete den Gottesdienst 

musikalisch mit; freudig und temperamentvoll trugen 

die Sängerinnen und Sänger einen Mix aus landestypi-

schen Liedern und neuapostolischem Liedgut vor. 

In beiden Gottesdiensten ordinierte der Bezirks-

apostel Amtsträger: insgesamt einen Bezirksältesten  

und einen Bezirksevangelisten sowie sieben Gemeinde-

evangelisten. 

In der Kirche in Monrovia fand an dem Wochenende  

auch ein gut besuchtes Konzert statt. Ein gemischter 

Chor, ein Kinderchor sowie ein Gesangsquartett be-

eindruckten sowohl mit ihrem musikalischen Können 

als auch ihrer freudigen und gläubigen Ausstrahlung. 

Auf dieser Reise waren der Bezirksapostel und der 

länderverantwortliche Apostel Hans-Jürgen Bauer aus 

Süddeutschland (Apostelbereich Ulm) noch zu einer 

Konferenz im Kreis der Apostel zusammen. Außer dem 

einheimischen Apostel aus Liberia nahmen drei Apostel  

aus dem benachbarten Guinea, zwei Apostel aus  

Sierra Leone, das im Nordwesten angrenzt, sowie zwei 

Apostel der Elfenbeinküste teil, dem östlichen Nach-

barland Liberias. NAK Süddeutschland/mb

T
raurige Bekanntheit hat Liberia 2014  

erhalten, als es – wie die Nachbarländer  

Sierra Leone und Guinea – von der Ebola - 

fieber-Epidemie betroffen war. „Nun 

scheint es so, dass diese endgültig über-

wunden ist“, berichtete der Bezirksapostel nach seiner  

Reise. 

In dem an der westafrikanischen Atlantikküste ge-

legenen Land – mit einer Fläche ungefähr so groß wie 

Baden-Württemberg und Bayern zusammen – leben 

nur rund vier Millionen Einwohner. Die überwie-

gende Mehrheit der Bevölkerung bekennt sich zum 

Christentum. Die circa 11 000 Mitglieder der Neuapos- 

tolischen Kirche verteilen sich auf etwa 110 Gemein-

den. Betreut werden sie von einem Apostel und etwa  

300 weiteren Amtsträgern.

Am Samstag, 4. Februar, feierte Bezirksapostel  

Ehrich Gottesdienst mit der Gemeinde in Karken- 

Town. Der Gottesdienst mit dieser Dorfgemeinde 

fand unter einem Palmendach statt. Den Gottesdienst 

am Sonntag, 5. Februar, führte der Bezirksapostel in 

der voll besetzten Kirche in der Hauptstadt Monrovia 

durch. Auch in einem Zelt vor der Kirche hatten sich 

document8067425844932092037.indd   42 27.03.2017   08:38:08

П
ечальної слави Ліберія набула у 2014 р – так 
само, як і сусідні держави Сьєрра Леоне і 
Гвінея – через епідемію пропасниці Ебола. 
«Тепер складається враження, що епідемію 
остаточно подолано», – повідомляв окруж-

ний апостол після повернення додому. 
У країні, яка розміщена на африканському узбережжі 

Атлантичного океану, з площею майже, як федеральні 
землі ФРН Баден-Вюртемберг і Баварія разом узяті – живе 
лише близько чотирьох мільйонів населення. Переважна 
більшість вважають себе християнами. Приблизно 11000 
членів Новоапостольської церкви об’єднані в майже 110 
громад. Ними опікується один апостол і майже 300 інших 
священнослужителів. 

У суботу, 4-го лютого, окружний апостол Еріх провів 
богослужіння у сільській громаді Каркен-Тауна. Бого-
служіння у ній відбулося не в приміщенні церкви, а під 
пальмами. А богослужіння в неділю, 5-го лютого, окруж-
ний апостол провів у вщент заповненій церкві столиці 
Монровії. Учасники богослужіння зібралися також у на-
меті поруч з церквою. Великий зведений хор громади 
потурбувався про музичний супровід богослужіння; 

Окружний 
апостол Еріх 
в Ліберії

Зліва направо: у Монровії: дитячий хор, окружний апостол Еріх і відвідувачі богослужіння;  у Каркен-Тауні: брати 
й сестри разом із окружним апостолом Еріхом і апостолом Бауером (останній ряд); справа внизу: окружний апо-
стол Еріх з новопризначеними священнослужителями у Монровії

На початку лютого окружний апостол Міхаель Еріх після тривалого часу знову відвідав 
громади у Ліберії (Західна Африка), які належать до його закордонного робочого округу.

радісно й з натхненням хористи виконували репертуар, 
який складався як з традиційних для цієї країни, так і но-
воапостольських пісень. 

Під час обох богослужінь окружний апостол звів у сан 
кількох священнослужителів: одного окружного старій-
шину та одного окружного євангеліста й сім євангелістів. 

У церкві Монровії у кінці тижня відбувся також концерт, 
на який прийшло чимало відвідувачів. Зведений хор, 
дитячий хор та співочий квартет справили своєю май-
стерністю неабияке враження на присутніх; їхні обличчя 
промінилися радістю віри. 

Під час цієї поїздки окружний апостол та відповідаль-
ний за регіон апостол Ганс-Юрген Бауер з Південної 
Німеччини (апостольський округ Ульм) провели також 
конференцію для апостолів. Крім місцевого ліберійсько-
го апостола у ній взяли участь три апостоли з сусідньої 
Гвінеї, два апостоли з Сьєрра-Леоне, яка межує з цією 
країною на північному заході, а також два апостоли з Бе-
рега Слонової Кістки, кордон з якою пролягає на сході 
Ліберії.

НАЦ Південна Німеччина  
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Grundzüge des neuen Amtsverständnisses vorge-

stellt und erläutert. 

Überarbeituung der Lehrwerke
Ein weiteres Thema auf der Tagesordnung der Ver-

sammlung war die Überarbeitung der kirchlichen 

Lehrwerke für die Kinderunterrichte. Die Projekt-

gruppe „Children’s Teaching Material“ erarbeitet zur 

Zeit die Vorlagen für die Lehrbücher, die weltweit 

in der Vorsonntagsschule, der Sonntagsschule, dem  

Religions- und Konfirmandenunterricht eingesetzt 

werden. Das vorhandene Unterrichtsmaterial soll 

nach und nach erneuert werden. Musterlektionen 

aus dem Lehrbuch der Sonntagsschule wurden 

erörtet und von den Bezirksaposteln auf ihre Ver-

wendbarkeit in den unterschiedlichen Kulturkreisen 

geprüft. 

Nach den zweitägigen Beratungen im großen 

Kreis war der Samstag persönlichen Gesprächen der  

Bezirksapostel mit dem Stammapostel vorbehalten.  

Die nächste internationale Bezirksapostelversamm-

lung ist für Pfingsten 2017 in Wien/Österreich geplant,  

von wo aus der Pfingstgottesdienst des Stammapos-

tels weltweit übertragen werden wird. Peter Johanning

A
n der internationalen Bezirksapostel-

versammlung in Perth nahmen 18  

Bezirksapostel und sieben Bezirks - 

apostelhelfer teil. Bis auf Bezirks-

apostelhelfer Arnold Ndakondwa  

Mhango aus Malawi, der sein Einreisevisum nicht  

rechtzeitig erhalten hatte, konnten alle Mitglieder  

des Gremiums den Termin in Australien wahr- 

nehmen. 

Breite Meinungsbildung zum 
Amtsverständnis
Während ihrer zweitägigen Herbsttagung beriet die 

Versammlung vor allem das Amtsverständnis der 

Neuapostolischen Kirche, das neu gefasst werden 

soll. Stammapostel Jean-Luc Schneider ließ alle bis-

her dazu abgegebenen Stellungnahmen zusammen-

fassen, die in das Konzept einfließen sollen. Vorab 

werden alle Apostel weltweit über den bisherigen 

Sachstand informiert. Die zuständige Projektgruppe  

„Glaubensfragen“ erhielt den Auftrag, eine Sonder-

nummer der „Leitgedanken“ für die Amtsträger 

der Kirche zu dem Thema zu erstellen. Darin wer-

den in einem zweiten Schritt allen Amtsträgern die 

Beratung der Bezirksapostel in Perth
Vom 20. bis 22. Oktober 2016 tagte die Bezirksapostelversammlung in Perth/Austra-

lien – die letzte, an der Bezirksapostel Noel Barnes aus Südafrika teilnahm; er wurde 

am 18. Dezember 2016 vom Stammapostel in den Ruhestand versetzt. 
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У  Міжнародному Зібранні окружних апостолів 
в м. Перт взяли участь 18 окружних апостолів і 7 
помічників окружного апостола. На ньому були 
присутні усі члени комісії, яка засідала в Австралії, 
за винятком помічника окружного апостола Ар-

нольда Ндакондви Мханго з Малаві, який не зміг своєчасно 
отримати візу.  

Обговорення питання розуміння сану 
в Новоапостольскій церкві
Під час дводенної осінньої наради окружні апостоли обгово-
рювали спочатку питання  нової концепції поняття сану в Но-
воапостольській церкві. Першоапостол Жан-Люк Шнайдер 
запропонував проаналізувати всі висловлені з цього питання 
точки зору й врахувати їх під час розроблення нової концеп-
ції. Інформацію про її остаточну версію нададуть спочатку усім 
апостолам світу. Згодом компетентна проектна група «Питання 
віри» видасть спеціальний номер «Провідних думок» для слу-
жителів Церкви, який буде присвячений цій темі. У ньому бу-
дуть подані основні положення й тлумачення нової концепції 
розуміння сану. 

Міжнародне Зібрання 
окружних апостолів у м. Перт

 З 20-го по 22-е жовтня 2016 року в м. Перт (Австралія) відбулося Міжнародне Зібран-
ня окружних апостолів – останнє, у якому взяв участь окружний апостол Ноель 
Барнс із Південної Африки. 18 грудня 2016 року Першоапостол провів його на заслу-
жений відпочинок.

Нова редакція навчальних посібників 
Наступною темою порядку денного Зібрання було ознайом-

лення з новою редакцією церковних посібників для недільних 

шкіл. Проектна група «Навчальні посібники Церкви» розроби-

ла зразки підручників, які будуть використовуватися в майбут-

ньому на заняттях суботніх і недільних шкіл, на уроках релігії 

та на заняттях конфірмантів нашої Церкви. Існуючі посібники 

будуть поступово замінювати на нові. Матеріал посібників був 

представлений для обговорення окружними апостолами з 

метою з’ясування його придатності для використання у різно-

му культурному середовищі. 

Після дводенної наради окружні апостоли мали змогу впро-

довж суботнього дня обговорити з Першоапостолом індиві-

дуальні й особисті питання. Проведення наступного Між-

народного Зібрання окружних апостолів заплановано на 

П’ятидесятницю 2017 року у Відні (Австрія), звідки відбувати-

меться пряма трансляція святкового богослужіння Першоапо-

стола на всі новоапостольські громади світу.

Петер Йоханнінг

Окружний апостол Леонард Кольб під час виступу про запро-
вадження нових навчальних посібників
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Поїздка апостола Будника в громади округу «Центр»

8 січня 2017 року в громаді Берлін-Пренцлауер Берг відбулося святкове бо-
гослужіння, яке проводив Першоапостол Жан-Люк Шнайдер: 25 років тому 
за дорученням Першоапостола Фера відбулося об’єднання апостольських 

округів Берлін-Схід і Берлін-Захід. Першоапостола Ж.-Л. Шнайдера супроводжу-
вали окружні апостоли В. Надольний і Р. Краузе (Німеччина), а також апостол П. 
Гамов (Росія), Р. Вознічка і К. Катенс (Німеччина). В основу своєї проповіді він по-

клав цитату із Послання до Римлян 15, 5–7. Під час цього богослужіння Першоапостол дарував благословення з нагоди 
рубінового весілля окружному апостолу В. Надольному та його дружині Ангелі, а також помічникові окружного апостола 
на заслуженому відпочинку В. Безгансу та його дружині Маріні.

Німеччина. Рубінове весілля у Берліні
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Г  ромади Харкова й Рубіжного уже три-
валий час очікували на приїзд свого 
апостола А. Будника. Тож, коли 11 бе-

резня 2017 року апостол приїхав у громаду 
Рубіжного, то брати й сестри по вірі неабияк 
зраділи. В основу богослужіння він поклав 
цитату з Послання до євреїв 10, вірші 20-
23: «[дорогою,] яку нам обновив Він через 
завісу, цебто через тіло Своє, маємо й Ве-
ликого Священика над домом Божим, то 
приступімо з щирим серцем, у повноті віри, 
окропивши серця від сумління лукавого та 
обмивши тіла чистою водою! Тримаймо не-
похитне визнання надії, вірний бо Той, Хто 
обіцяв».
Під час цього богослужіння дві душі отри-
мали печать Святого Духа. Сестри по вірі Галина й Марія довго чекали на цю прекрасну мить, аби через покладання рук і молитву 
апостола прийняти дар Святого Духа й стати Божими дітьми.
Наступного дня, 12 березня 2017 року, апостол відвідав громаду міста Харкова, де відбулося прекрасне недільне богослужіння. В 
основу цього богослужіння апостол поклав цитату з Книги пророка Даниїла, 3, вірші 17-18: «Якщо наш Бог, Якому ми служимо, може 
врятувати нас з палахкотючої огненної печі, то Він урятує й з твоєї руки, о царю! А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам 
твоїм ми не служимо, а золотому бовванові, якого ти поставив, не будемо вклонятися!»

«Інколи в нашому житті бувають важкі моменти і, можливо, не завжди, милостивий Бог 
позбавляє нас проблем, але Він завжди дає сил впоратися з ними. Бог хоче, аби ми, 
перебуваючи поряд із Ним, нічого не боялися. Адже Він завжди готовий прийти нам на 
допомогу», - підкреслив апостол А. Будник.
«Яка ж користь людині, що здобуде ввесь світ, але душу свою занапастить? Нам насам-
перед треба бути рішучими й непохитними у вірі», - продовжив окружний старійшина 
Ромен Пальм.
«Нехай взірцем для нас буде Ісус Христос – Божий Син не йшов на компроміс із світом. 
Він прийшов, щоб показати нам шлях спасіння», - наголосив євангеліст Сергій Луговий.
Церковний хор був чудовим музичним обрамленням для недільного богослужіння. 
Цього дня відбулася ще одна важлива подія в житті громади – Олександр Лаванда, 
який упродовж багатьох років відвідував богослужіння нашої Церкви, був запечата-
ний Святим Духом.
Після закінчення богослужіння брати й сестри мали можливість поспілкуватися з апо-
столом й окружним старійшиною в затишній обстановці за чашкою чаю, як це заведе-
но в Новоапостольській сім’ї; ставили апостолові питання про життя й віру. 
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1. Як звали противника М. Лютера в питанні про відпущення 
гріхів?
А  Ян Гус
Б  Йоганн фон Штаупіц
В  Йоганн Екк
Г Філіпп Меланхтон

2. Де розташовані сім церков, про які йдеться в «Одкровен-
ні»?
А  в Малій Азії
Б  в Італії
В  в Сирії
Г  в Македонії

3. Хто написав текст пісні «Ісус Христос – Переможець» (росій-
ськомовний пісенник, № 43)  
А  Бенжамін Шмольк
Б  Ігнац Антон Адам Фельнер
В  Філіпп Фрідріх Хіллер
Г  Карл Йоганн Філіпп Шпітта

4. Як звали священика, який у 1862 році був покликаний про-
роком Гейєром в апостоли?
А  Олівер Темпін 
Б  Рудольф Розохацкі
В  Герман Ніхаус
Г  Готфрід Арнольд

5. Кому довелося нести хрест Ісуса Христа?
А  Симон Кириниянин
Б  Симон Бар Йона
В  Симон Кананин
Г  Іван Хреститель

6. Яких двох мужів рішенням зібрання апостолів послали у 
Єрусалим разом із Павлом і Варнавою?   
А  Марка і Луку 
Б  Петра й Івана
В  Тита і Тимотея
Г  Юду і Силу

7. Ім’я якого правителя увійшло в прислів’я, у якому йдеться 
про перемогу ціною великих жертв?
А  Пірр
Б  Сізіф
В  Геркулес
Г  Цезар

8. Хто завершив недописану партитуру Реквієму Моцарта?
А  Георг Гендель
Б  Франц Шуберт
В  Йозеф Гайдн
Г  Франц Ксавер Зюсмаєр

9. Кого вважають першим біблійним виноробом?
А Ісус Навин
Б Яків
В Ной
Г Нім

10. На яку біблійну цитату спирається вислів «Людина планує, 
а Бог керує»?
А  Псалом 33, 5
Б  Приповідки 19, 21 
В  Сирах 19, 4
Г Діяння 20, 35

            ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
На нашій картині зображено в’їзд Ісуса Христа в Єрусалим – це шедевр, який належить 
кисті померлого в Мюнхені у 1519 році художника Яна Полака, майстра пізньої готи-
ки. Як це не раз буває із творами мистецтва, його авторство є лише припущенням. Ця 
картина є однією із дванадцяти частин розкладного вівтаря парафіяльної церкви Св. 
Арзатіруса, що розташована в верхньобаварському місті Ілюнстер і, ймовірно, була на-
писана Яном Полаком. Твердих доказів цього немає. У центрі цього яскравого шедевру 
зображений Ісус Христос, Який в’їжджає через міські ворота в Єрусалим. Позаду Нього, 
ліворуч, бачимо Його трьох учнів; імовірно – Петра, Івана та Якова Заведея. Мешканці 
Єрусалима, а також гості міста, які прибули, аби відзначити Пасху – найважливіше свято 
юдеїв-паломників – захоплено й радісно зустрічають Ісуса Христа. «Червоним килимом» 
вони стелять елементи свого одягу на землю перед Господом і таким чином виявляють 

Йому царські почесті. Адже у Старому Заповіті розстилання одежі було жестом вшанування царя. Люди, які були присутні під час 
помазання ізраїльського царя Єзу, брали свою одежу й стелили її під ноги нового царя (2 Хронік 9, 13). Розстилання віття дерев – це 
також вияв почестей цареві; адже народ вітає Ісуса як «Сина Давидового», як царя Ізраїлю.
У ЯКІЙ КНИЗІ СВЯТОГО ПИСЬМА МОВИТЬСЯ ПРО ТЕ, ЩО ЦАР ІЗРАЇЛЮ В’ЇДЕ В ЄРУСАЛИМ НА ОСЛЯТІ?

Відповідь на стор. 2


