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Під час богослужіння ми чуємо біблійну цитату, яку ще з дитинства засвої-
ли напам’ять, – і раптом вона викликає в нас особливу думку. Добре ві-
домі біблійні слова несуть новий смисл! Досі ми їх так не чули.    

 Або хор виконує пісню – не дуже вдало; її, бувало, виконували значно 
краще; ми знаємо всі її куплети напам’ять – та сьогодні, саме під час цього бого-
служіння, ми раптом сприймаємо слова цієї пісні зовсім по-іншому. Святий Дух 
об’явив нам те, про що ми раніше й не здогадувалися. І ми міркуємо: «Тільки сьо-
годні я збагнув істинний смисл цих слів. Саме сьогодні!»

Милостивий Бог не раз дарує нам приємну несподіванку – тою або іншою дум-
кою чи тонким трепетом душі; і тоді ми відчуваємо: «Він зробив це для мене, тільки 
для мене!»

Бог може приємно здивувати тебе також несподіваним благословенням. Раптом 
ти переживаєш радість, якої зовсім не очікував. Через брата, сестру чи знайомого 
Бог дарує тобі приємність, на яку ти зовсім не розраховував. І ти розумієш: «Це – 
Господнє благословення!» 

Бог може приємно здивувати також Своєю несподіваною поміччю. Ти, буває, ду-
маєш: «Ну, нічого тут не вдіяти! Треба змиритися з тим, що є». І раптом Небесний 
Отець приємно дивує тебе Своєю допомогою.  

Якщо у повсякденному житті з вірою тобі здається все сірим, буденним й од-
номанітним, то не поспішай впадати у відчай: Небесний Отець ще сьогодні може 
приємно здивувати тебе Своїми благословенням і поміччю!

Імпульс із богослужіння Першоапостола

Приємна несподіванка від Бога

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА
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Сенегал – це одна з небагатьох африканських країн із стабільно 
функціонуючими демократичними інституціями, вільною пре-
сою, багатопартійною системою та державними органами. До 
здобуття в 1960 році незалежності ця країна була найважливішою 

французькою колонією Тропічної Африки. Перший президент Республіки 
Сенегал, Леопольд Седар Сенґор, філософ і літератор, який здобув універ-
ситетську освіту в Парижі й у 1945 році став депутатом Установчих Зборів 
Франції, у роки свого президентства втілював у життя концепцію «Métissage 
culturel» («змішання культур»), що передбачає поєднання африканської та 
європейської культур. Таку ж політику проводили його наступники. За це 
у 1968 році Сенґор був удостоєний  премії миру Німецьких книговидавців. 
У 1984 році він був першим вихідцем з африканського континенту, якого 
було обрано членом Французької академії. Сенегальці й сьогодні почува-
ють себе напівфранцузами. Національна грошова одиниця – західно-афри-
канський франк – прив’язана до євро. Характерним для розвитку держави 
є те, що вона має профранцузьку орієнтацію: шкільні підручники подібні 
до французьких, а в супермаркетах можна придбати здебільшого товари 
французького виробництва. 

A.V.

4 НС, 6/2017
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БОГОСЛУЖІННЯ В СЕДІУ/СЕНЕГАЛ

ДАТА: 19 лютого 2017 року

ВСТУПНА ПІСНЯ: J’ai soif de ta présence

СУПРОВІД: окружні апостоли Маркус Фельбаум 

і Бернд Коберштайн, а також апостоли Франціско 

Гоміс, Клемент Хек, Йенс Ліндеман і Герт Опденплатц

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: бл. 4600 людей

СВЯЩЕННОДІЙСТВА: ординація апостолів Фімба 

Ломпо, Тунканга Манé та Ренé Ломпо

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ
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Дорогі брати й сестри, шановні гості, я радий, що 
маю змогу разом з вами отримати благословення, 
яке Бог готує сьогодні кожному з нас. Ми стано-
вимо сьогодні чималу громаду, і я знаю, що цьо-

му дню передувала активна підготовча праця; у тому числі 
– молитовна. Бог завжди відповідає на серйозну молитву й 
дарує Своє благословення. Однак, нам треба знати, що являє 
собою Боже благословення. Благословення – це, коли ми пе-
ребуваємо близько до Бога. Отже, найбільше благословення 
для людини – це бути близько до Бога і перебувати поруч із 
Ним. Бог благословляє людину, коли дає їй можливість і силу 
наближатися до Нього. 

Я добре розумію, що чимало християн розуміють під «бла-
гословенням» щось інше. Вони вважають, що благословен-
ня – це, коли кишені переповнені грошима, коли з неба си-
пляться срібні монети.  Вони гадають: багатство й добробут 
– це благословення. Та досвід учить, що це не завжди так. 
Адже багатство дуже часто, замість наближати, віддаляє нас 
від Бога. Отже, благословення –  і це нам усім треба засвоїти 

Порада Бога
– це, коли ми перебуваємо близько до Бога. Сьогодні Бог бла-
гословляє нас, адже Він дає нам можливість завдяки Своєму 
слову й Святому Причастю упритул наблизитися до Нього. 
Він благословляє, коли учить нас, що маємо робити, аби по-
трапити до Нього, прийти в Його Царство. Він благословляє, 
коли додає нам сил іти шляхом, який веде туди. Я, як і ви, пал-
ко прагну і потребую такого благословення. Першоапостол й 
апостоли, аби перебувати близько до Бога, також мають ви-
конувати те, що Він велить. Вони, як і будь-яка Божа дитина, 
потребують сил, аби йти прокладеним Господом шляхом. 

Отже, я зачитав вам слова з Одкровення, якими Ісус Хри-
стос звертається до громади-церкви в Лаодікеї. Ці сло-
ва стосуються не тільки бартів і сестер лаодекійської 

громади, а й будь-якої Божої дитини. Характерним є те, що Ісус 
звертається саме до Своєї громади, а не до людей, які не вірять 
в Нього, які не знають про Нього. Спочатку Він мовить: «Раджу 
тобі». Отже, Ісус нікого ні до чого не примушує, а дає кожному 
право вільного вибору. І кожен з нас зобов’язаний відповідати 
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 «Раджу тобі купити від Мене золото прочищене 
огнем, щоб ти збагатів, і одежу білу, щоб зодягнувся, 
і не видно було сором наготи твоєї, і мастю очною 
помаж свої очі, щоб бачити міг».

Слово із Біблії: Одкровення 3, 18
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за свої вчинки. Він зокрема радить нам купити від Нього золо-
то, аби ми збагатіли. 

Золото – це щось вельми коштовне, щось цінне. Золото ці-
ниться у цілому світі й усі визнають його цінність. Золото – це 
не гроші. Якщо я забажаю розплатитися в Швейцарії євро-ва-
лютою, то мені скажуть: «Ми приймаємо тільки швейцарські 
франки». Отже, франки мають там більшу вартість, ніж євро. А 
коли я буду розплачуватися в Австралії, то мені скажуть: «Ми 
не приймаємо євро, а тільки – австралійські долари». А золо-
то ціниться в усіх країнах світу. У скрутний час його вартість 
навіть зростає. Як тільки виникає десь загроза кризи чи війни, 
то ціна на золото одразу росте. Отже, золото цінять у всьому 
світі. 

Ісус радить нам купити від Нього золото, але яке саме зо-
лото Він пропонує нам? Золото, мої брати і сестри, це – Ісус 
Христос; це – істина Євангелія: Ісус Христос – Бог; Він – Син 
Божий, Який прийшов у постаті Людини на землю і помер за 
спасіння всіх людей. Бог любить людей, Ісус любить людей. Він 
помер за них. Якщо ти будеш поступати так, як велить Ісус, то 

осягнеш спасіння. Істиною Євангелія є також обітниця Ісуса 
Христа: «Я повернуся і вас до Себе візьму, щоб і ви були там, 
де Я» (Від Івана 14, 3).

Отже, Ісус радить нам купити у Нього золото; або, мовлячи 
іншими словами: придбати його. Ми не просто віримо в те, 
що Ісус помер за людей, а – в те, що Він помер за кожного з 
нас, також – за мене особисто. Саме так я можу придбати для 
себе золото в Ісуса Христа. Він помер не просто за грішників, 
Він помер за мої особисті гріхи. Він любить мене особисто. 
Він особисто мені дав заповідь любові, саме мені. Ісус Хри-
стос прийде вдруге, аби особисто мене взяти до Себе. Такою 
є Його істина; її Він пропонує особисто мені. А я бажаю вико-
нувати Господню волю, бо переконаний: так мені буде краще.   

Дорогі брати й сестри, придбайте золото в Ісуса Христа. Він 
пропонує його тобі й мені. Коли я щось купляю, то плачу за 
нього певну ціну. Отже, якщо я купляю в Ісуса золото, то маю 
заплатити за нього ціну і нею є мої власні думки, мої власні 
погляди. 

У кожного з нас є власна думка про ближнього, про наше 
життя, про те, як Бог має поступати, і яку допомогу Він має на-
давати. Однак, якщо ми бажаємо придбати золото в Ісуса, то 
маємо заплатити за нього ціну власних поглядів, ціну впоко-
рення Його волі. Лише так ми здобудемо золото в Ісуса Хри-
ста: заплатимо за нього ціну, позбудемося «ветхого Адама» і 

станемо новим створінням у Христі. Це – шлях, який веде до 
Божого Царства. 

Ісус Христос продовжує: «…купити від Мене золото, …щоб 
ти збагатів». Збагачення – це процес, що вимагає часу. Чим 
більше я спізнаю істину, чим більше я спізнаю волю Ісуса Хри-
ста і позбуваюся «ветхого Адама», тим більше я стаю багатим. 

Що означає – бути багатим? Багата людина не зазнає нужди. 
Вона не має нестачі. Якщо я спізнав істину: Ісус любить мене, 
Він повернеться, щоб взяти мене до Себе, то попри найваж-
чі випробовування я все ж радію, бо знаю: незабаром прий-
де цьому кінець, незабаром я перебуватиму з Господом. Моє 
серце, навіть якщо я сумую, сповнює мир; адже я глибоко 
впевнений: Ісус любить мене, Він не забуває про мене.  

Якщо ввесь світ запитає в мене: «Як тобі вдається збері-
гати мир у серці? Як тобі вдається бути щасливим навіть 
тоді, коли в тебе не все гаразд?», то я відповім: «Бо я 

багатий, бо я знаю, що Ісус любить мене; бо я знаю, що Він не-
забаром повернеться». Бути багатим у Бозі – означає володіти 
золотом Ісуса Христа навіть у час скрути й негараздів. Я скажу 
більше: «Чим нестерпнішими стають умови нашого життя, тим 
більше зростає вартість духовного золота».  

Брати й сестри, я бажаю, аби кожен з вас володів цим духов-
ним багатсвом: Господь любить мене; Він завжди буде мене 
любити; Він – моя радість; Він додає мені сил; Він – моє ща-
стя; Господь незабаром повернеться і Він остаточно звільнить 
мене від будь-яких страждань. Така впевненість – це неабияке 
багатство! Хто володіє ним, той не має нужди. Хто володіє цим 
духовним багатством, той ділиться ним з ближнім, і сам не стає 
біднішим; той каже своєму ближньому: «Знаєш, Ісус любить 
тебе так само, як і мене. Ісус бажає подарувати тобі те саме, 
що й мені!» Тож ділімося охоче Христовим щастям з іншими 
людьми. Адже якщо ближній зазнає спасіння, то ми також от-
римаємо його сповна, і самі не станемо біднішими від цього. 

Нехай же Божий народ Сенегалу здобуває це золото, це 
духовне багатсво! Брате й сестро, не зволікай ділитися ним з 
людьми з твого оточення. Від того ти не станеш біднішим!

Повноту Господнього багатства ми отримаємо, коли прий-
демо в Його Царство. Там Ісус ділитиме з нами Свої небесні 
скарби, Свою славу.

Далі в нашому слові Господь мовить: «Раджу купити від 
Мене… одежу білу, щоб… не видно було наготи твоєї». Що яв-
ляє собою біла одежа? Це – Господня милість; це – відпущен-
ня гріхів. Усі ми вповаємо на Господню милість: Він прощає 
нам гріхи; Він дарував нам милість обранництва; з Господньої 
милості ти став Божим дитям і завдяки їй ти, любий гість, та-
кож можеш стати ним. Господь з милості освячує тебе, аби ти 
ввійшов у Його Царство. Усі ми є грішними й заслуговуємо на 
духовну смерть. Жоден із нас не заслужив на те, аби мати сьо-
годні вранці єднання з Богом. Ми були і є недосконалими, і 
жоден з нас не заслуговує на те, аби ввійти в Боже Царство. 
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                     Благословення – це коли 
                      ми перебуваємо 
            близько до Бога.
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Ми можемо тільки уповати на Господню милість; Він з милості 
пропонує нам білий одяг; з милості прощає нам гріхи, й з ми-
лості дарує нам спасіння.  

Однак, Його милість нам, мовлячи словами цитати, тре-
ба «купити»; за неї нам треба заплатити певну ціну. 
Ми, звісно, не спроможні придбати Господню милість 

за гроші; але, аби отримати відпущення гріхів, ми маємо за-
платити певну ціну: ми маємо визнати свої помилки, а не шу-
кати виправдання: «Так, я допустив помилку, але й інші люди 
– нам властиво так думати – також допускають помилки; нічого 
страшного в цьому немає». Нам не треба шукати собі виправ-
дань. Облиш будь-які виправдання, будь-які відмовки, інакше 
не зазнаєш Господньої милості. Важливо зрозуміти, що ми, аби 
Бог простив нам, маємо простити своєму ближньому. 

Нам треба позбуватися також людського міркування про 
справедливість. Адже люди нерідко думають, що Бог винен у 
всьому: «Милостивий Боже, я поступив справедливо. Господи 
Ісусе, я ж служив Тобі й Ти зобов’язаний взяти це до уваги!». Ні, 
на Господнє спасіння не заслуговують. Жоден з нас! Цю думку 
треба поховати.

 Якщо ти бажаєш придбати білий одяг, то смирись перед 
Богом; то відкинь людські міркування про справедливість і 
прийми Божу волю, Божу справедливість. Визнавай свої по-
милки й нагамайся більше їх не повторювати. Ісус Христос 
мовить тобі: «Купи білу одежу й одягни її!» Якщо я не одягаю 

білий одяг, то яка мені користь з того, що я придбав його?   
Дорогі брати й сестри, одягаймо білий одяг, носімо його. 

Люди мають бачити, що ми носимо білий одяг. Як нам носити 
одяг Господньої милості? Для цього ми маємо бути смирен-
ними перед Богом і перед людьми. Якщо я розумію, що Бог 
дарує мені милість, то я виявляю смирення до Нього, а також 
до свого ближнього. Адже все, що я маю, не моя заслуга, а – 
Господня милість. Носити одяг Господньої милості – означає 
також бути вдячним Богові. Бог дарує нам милість і спасін-
ня, тому віддаваймо Йому хвалу й честь; віддаваймо хвалу й 
честь також Ісусові Христові! Люди мають бачити нашу вдяч-
ність за Божу милість, за відпущення гріхів, за те, що Бог обрав 
нас; вони мають бачити вдячність за те, що ми з милості є Його 
дітьми.

Носити одяг милості означає також виявляти бажання ос-
вячувати й очищувати себе; мати твердий намір долати зло 
добром й протистояти гріхові. Мій любий брате, моя люба се-
стро, придбай і носи одяг Господньої милості!  

Мій ближній не бачить того, що Бог простив мені мої гріхи. У 
мене не написано на чолі: «Сьогодні я згрішив 56 разів». Ніхто 
не бачить скільки разів я згрішив; ніхто не бачить, чи простив 
мені Бог, чи ні. Ніхто не бачить, що я є Божим дитям; ніхто не 
бачить, що Ісус зробив мене щасливим. Але коли я одягаю й 
ношу одяг Господньої милості, тоді кожен бачить мою вдяч-
ність, моє смирення і моє намагання перемагати зло добром. 
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               Чим нестерпнішими стають умови на-
шого життя, тим більше зростає вартість 
духовного золота.
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Господь на завершення ще мовив до Церкви, до Своїх 
братів і сестер: «Ви сліпі». І це Він казав не до людей, які 
Його не знали, які не були хрещеними. Це Він мовив до 

Своєї Церкви: «Ти сліпий і потребуєш очної мазі; тобі треба за-
стосовувати її, аби добре бачити!» І дійсно! Ми нерідко виявляє-
мося духовно сліпими. Один із недоліків сліпоти полягає у тому, 
що сліпа людина не здатна бачить саму себе. Коли сліпа людина 
одягнула одяг, то не бачить, добре чи погано він лежить на ній. 
Навіть дзеркало не допоможе їй. Лише стороння людина може 
сказати, як вона виглядає.  

Нас, буває, спіткає духовна сліпота; ми не бачимо самих 
себе, тому зобов’язані слухати Господа, Який словами про-
повіді каже нам про наш зовнішній вигляд. Приймаймо для 
цього слово, яким Він звертається до нас. Отже, очна мазь – 
це слово проповіді, яке ми маємо купляти. Для цього важливо 
приходити на богослужіння; слухати Господнє слово, і щонай-
головніше – намагатися виконувати Його. 

Згадаймо про апостола Петра. Свого часу він також виявив-
ся духовно сліпим. Ісус мовив до нього: «Ти зречешся Мене». 
А Петро відповів: «Ніколи, Господи! Ніколи! Я вмру, але не зре-
чуся Тебе!» Бідолашний Петро! Тоді, і справді, його спіткала 
духовна сліпота. Він не бачив самого себе.

Під час богослужіння Господь веде з нами мову про щось, 
а ми, як не раз буває, міркуємо: «Так, саме так! Це – про мого 
брата, це – про мою сестру; це – про інших!». Важливо позбу-
ватися егоїзму й розуміти: «О, ні! Це Господь мовив про мене!». 
Саме так ми маємо міркувати. Мені, Першоапостолові, дово-
диться проводити самому практично всі богослужіння. Тому 
я мимоволі думаю: «Ці слова стосуються тієї або іншої грома-
ди». Але якщо я бажаю осягнути спасіння, то маю розуміти, що 
мовлені моїми устами слова стосуються також мене самого. 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
МАРКУС ФЕЛЬБАУМ:

Ісус Христос мовив до 
Своїх учнів: «Хто хоче 
спасти своє життя, той його 
погубить; а хто своє життя 
погубить ради Мене, той 
його знайде».  Якщо ти, 

брате й сестро, живеш для Ісуса, то осягнеш вічне 
життя. Якщо ти живеш для своєї громади і для своєї 
сім’ї, то будеш благословенням для них і сам також 
зазнаєш благословення.

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
БЕРНД КОБЕРШТАЙН:

Я запитав у себе: «Як я 
маю поступати зі своїм 
духовним багатством?» Я, 
звичайно, маю оберіга-
ти його. Але я маю його 
також застосовувати. Так 
я звеличу Бога. Застосову-

вати духовне багатство – означає свідчити про свою 
віру й розповідати людям про духовні скарби. Якщо 
я люблю свого ближнього, то буду ділитися з ним 
духовними багатствами.  
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Час від часу, наприклад, під час відпуски, я відвідую бого-
служіння своєї громади, а священик служить біблійною 
цитатою, якою я раніше вже проводив богослужіння. Не-

щодавно відбулося подібне зі мною. Я сидів і слухав брата, який 
проповідував з вівтаря, і раптом просвітлення: «Це ж слово для 
мене!» Я раніше служив цим словом. Але раптом я розумів, що 
воно стосується мене, саме мене, а не громади! Я взяв його до 
серця, прийшов додому й сказав собі: «Тепер ти маєш поступа-
ти саме так!». Я був сліпим і не бачив самого себе; та милости-
вий Бог мовив священикові: «Скажи йому про це!» Мені треба 
було прийняти Боже слово до серця й відповідно поступати. Усі 
ми маємо поступати саме так. 

Інколи ми є сліпими й не бачимо Божої помочі. Ми маємо 
власну думку про те, яку саме допомогу Бог має надати нам, 
але вона все не надходить і не надходить. І тоді ми кажемо: 
«Милостивий Бог, ти що, покинув мене?». Ні, це не так! Ми про-
сто сліпі й не бачимо Божої помочі. 

У Конго я вже не раз розповідав таку історію: Маленький 
хлопчик прогулюється разом з батьком по лісі. Раптом на їх-
ньому шляху лежить повалене дерево. Хлопець каже до бать-
ка: «Тату, тут нам не пройти». – Батько відповідає: «Перелізе-
мо!» Юнак намагається перелізти через величезний, слизький  
стовбур дерева, але зсувається і падає вниз. Хлопець про-
довжує переконувати: «Тату, нам годі впоратися!»  – «Упорає-
мося! – наполягає тато, – спробуй по-іншому». Юнак пробує 
зрушити дерево з місця, але воно не піддається, адже надто 
важке. «Не виходить, я не зрушу його!», – каже хлопець, а 
батько йому: «Все ж упораєшся!» Мало чи багато часу вони так 
провозилися, аж урешті батько каже своєму синові: «У тебе це 
не виходить, бо ти й гадки не мав звернутися до мене по до-
помогу». Він бере юнака на свої руки й через стовбур дерева 
переставляє його в інший бік. Проблема вирішена. 

Нерідко ми думаємо, що нам годі вирішити ту чи іншу про-
блему, що для її вирішення немає жодних шансів. А Бог нам 
каже: «Твою проблему можна, звісно, вирішити, але для цього 
тобі треба звернутися до Мене, а не вирішувати її самотужки? 
Тоді ти зможеш її вирішити. Я дав тобі священика, який молить-
ся за тебе і готовий підтримати тебе; та для цього тобі треба 
звернутися до нього й попросити про поміч. Я дав тобі братів 
і сестер. Звернися до них по допомогу й вони нададуть тобі її. 
Під час богослужіння я пропонував тобі допомогу. Поступай 
так, як Я тобі казав, і ти побачиш, що відбудеться!». Саме так 
Бог надає нам допомогу. Нерідко ми буваємо сліпими й не ба-

чимо її. Слухаймося Божого слова і порад, які Ісус дає нам під 
час богослужіння. І тоді ми неодмінно зазнаємо Божу поміч.  

Сліпа людина, аби розпізнати якийсь предмет, мусить до-
торкнутися до нього. Інколи ми буваємо сліпими, бо нам так 
хочеться «доторкнутися». Я повертаюся до того, про що вів 
мову на початку богослужіння: благословення, як нам здаєть-
ся, має мати конкретні прояви: здоров’я, гроші, успіх. А якщо 
в нас немає грошей, то ми кажемо: «Бог забув про мене. Де ж 
Його благословення?» Коли ми хворіємо і нам живеться пога-
но, то ми кажемо: «Де ж милостивий Бог? Він забув про мене. 
Де Його благословення?» Приходь на богослужіння, слухай 
Боже слово й почуєш: Ісус Христос незабаром повернеться; 
Він візьме тебе до Себе в Свою славу. Під час Святого Прича-
стя Бог мовить тобі: «Ісус помер за тебе. Як ти можеш думати, 
що Я покинув тебе?» Ісус хоче підготувати тебе, щоб ти разом 
з Ним мав вічне єднання з Богом у Його Царстві. Він бажає по-
дарувати тобі небесну спадщину, а ти запитуєш: «Де Твоє бла-
гословення?»

Тебе оточують брати й сестри, які тебе люблять; з тобою по-
руч слуги Божі, які за тебе моляться; Бог дарує тобі прощення 
гріхів; твої брати і сестри прощають тобі твої помилки, а ти на-
смілюєшся казати: «Я не маю благословення. Милостивий Бог 
не турбується про мене…!?»

Тож нехай Господь відкриє нам очі, щоб ми добре бачили 
Його благословення! Але для цього, я повторюю ще раз і ще 
раз, нам треба приходити на богослужіння, слухати слово 
проповіді й поступати згідно з почутим. 

Ось таку просту пораду Господь дає нам сьогодні. Приймімо 
її й робімо все від себе залежне. Тоді ми будемо багатими й не 
матимемо жодної нестачі. Тоді навіть у найважчих життєвих 
ситуаціях ми збережемо в своєму серці мир і радість Ісуса 
Христа. Тоді ми будемо ділитися духовним багатсвом зі своїм 
ближнім і при цьому не ставати біднішими. Адже на нас чекає 
великий скарб: Боже Царство. 

Після співпроповідей окружних апостолів Першоапостол 
сказав: Під час святкування Святого Причастя Господь очікує 
від нас розуміння того, що Він помер не тільки за мене, а й за 
мого брата і за мою сестру. ˂ … ˃ Господь передавав келих по 
колу, щоб кожен пив з нього. ˂ …˃ Святе Причастя має спри-
яти зміцненнню єдності громади. Я щиро бажаю, аби цю святу 
думку ширили в усіх громадах Сенегалу – не тільки на словах, 
а й на ділі. Я впевнений, що це сприятиме успішному розвит-
кові як громад, так і Божої справи в цілому.

ОСНОВНІ ДУМКИ:

Ісус Христос радить нам:
– купити від Нього золото – приймати істину 

Євангелія;
– одягнутися в білу одежу – нести людям Христо-

ву милість;
– застосовувати очну мазь – приймати слова 

проповіді й жити згідно з ними.

Зведення у сан
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Нам, людям, не раз доводиться в своєму житті йти на 
ризик чи наражатися на небезпеку.    

Окружний апостол Бернд Коберштайн у листопаді 
2016 року проводив богослужіння для померлих в 

одному з найвіддаленіших куточків Малі. Коли ми поверта-
лися назад, то мене несподівано охопило відчуття тривоги й 
присутності небезпеки. Я пришвидшив рух і їхав так швидко, 
неначе за мною, як кажуть, «чорти гналися».  Наступного дня 
ми довідалися, що неподалік місця, повз яке ми проїжджали, 
і де, як і скрізь у моїй рідній Малі, уже багато років панує не-
стабільна й загрозлива ситуація, зловмисники скоїли низку 
важких злочинів. 

Через ЗМІ ми не раз чуємо про небезпечні й гарячі точки 
світу, де відбуваються замахи, терористичні акти чи захоплен-
ня заручників. Це може, вочевидь, статися у будь-який час й у 
будь-якому місці. Тому владі доводиться вдаватися до все су-
часніших і жорсткіших засобів безпеки. Людей, аби вберегти 

від небезпеки, застерігають, аби вони не провокували своєю 
поведінкою. Та попри заходи безпеки в світі все ж кояться зло-
чини. 

Подібні ризики й небезпеки, гадаю, підстерігають нас також 
у житті з вірою. Ми живемо у світі, який завдяки досягненням 
науково-технічного прогресу зазнає постійних змін. Вони ра-
зом із користю нерідко несуть небезпеку.

Сатана постійно вдається до дедалі витонченіших страте-
гій, аби відвернути нашу увагу від головного й звабити нас 
до гріха. Для цього він використовує наші недбальство й лег-
коважність у поводженні з сучасними технічними засобами, 
що перебувають у нашому розпорядженні. Він знає про най-
меншу прогалину й про найменшу щілину «системи безпеки» 
нашої віри, і робить все можливе, аби завдати шкоду нашій 
душі й зруйнувати нашу віру. У цьому відношенні він, на жаль, 
досягає чималих успіхів: йому вдається сіяти зерна сумніву, 
порушувати нашу довіру до Бога, позбавляти нас віри у вічне 
життя в славі, яку Господь готує для Своїх вірних. Неабиякою 
втіхою і наснагою для нас є все ж Господнє запевнення: «Ан-
гел Господній стоїть на варті навкруг тих, що Його бояться, і 
їх визволяє» (Псалом 34, 8). Наш Бог бачить будь-який ризик 
і будь-яку небезпеку, яка нависає над нами; Він бачить навіть 
те, чого ми не помічаємо. І Бог спроможний вберегти нас: не 
тільки – наше фізичне тіло, а й нашу душу. 

Ми впевнені, що коли настане великий День і наш Господь 
Ісус Христос повернеться, то жодна небезпека не становити-
ме нам загрозу. Тоді ми будемо надійно й вічно захищені Бо-
жою любов’ю.  

Альфонс Траоре
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Апостол Траоре з парафіянами Церкви

Небезпека

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 19.02.1969
ПРОФЕСІЯ: учитель
АПОСТОЛ з 26.01.2003
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Малі
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З ІІ ст. н.е. християни відзначають свято Пасхи, яке бере 
свій початок від юдейської Пасхи. Через 50 днів від-
значають свято П’ятидесятниці, попередником якого 
є єврейська П’ятидесятниця. Під час цього свята, згід-

но з приписами Мойсеєвого закону, в храмі здійснювали дру-
ге приношення пшениці нового врожаю. Із пшениці свіжого 
помолу випікали два хліби й несли їх у храм (Левітів 23, 17), а 
також здійснювали ритуал поливання водою, що мав сприяти 
урожайності. Саме на це свято посилався у Своїй промові Ісус 
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S
eit dem 2. Jahrhundert feiern Christen das 

Osterfest, das sich vom jüdischen Passafest 

herleitet. Daran schließt sich die Feier des 

Pfingstfestes 50 Tage nach Ostern an. Vor-

läufer des christlichen Pfingstfestes ist das 

Ernte- oder Wochenfest, Schawuot genannt. Zu diesem 

Fest wurde nach den Bestimmungen des Gesetzes des Mose 

das Erstlingsopfer in Form von zwei Broten dargebracht 

(3Mo 23,17), wohl mit einem Wassergießritual verbunden, 

das für Fruchtbarkeit steht. Darauf hat Jesus Bezug genom-

men, als er im Zusammenhang mit dem Wochenfest davon 

sprach, dass von seinem Leib Ströme lebendigen Wassers 

fließen werden (Joh 7,38). Pfingsten heißt das christliche 

Fest, weil aus dem griechischen Wort für „der fünfzigste“ 

(Tag nach Ostern), „Pentekoste“, das Wort Pfingsten wurde. 

Pfingsten gehört zum Abschluss der österlichen Freuden-

zeit, also noch in die Osterzeit hinein.

Was geschah an Pfingsten?
Vom Pfingstgeschehen, also von den Ereignissen, die um das 

erste Pfingstfest der ersten Christen stattfanden, erzählt die 

Христос, коли говорив про Святого Духа, мовлячи про Нього: 
«ріки води живої з нутра потечуть» (Від Івана 7, 38). Це свято 
називають П’ятидесятницею, бо відзначають його на 50 день 
після Пасхи. Свято П’ятидесятниці належить ще до пасхально-
го часу й ним завершується час пасхальних радощів.

Що відбулося на П’ятидесятницю?
Про події на П’ятидесятницю та про перше відзначення хри-

стиянами свята з її нагоди повідомляє євангеліст Лука у «Діян-

СВЯТА ЦЕРКОВНОГО РОКУ

П’ятидесятниця – 
свято Святого Духа

«Прикрашаймо свято майським гіллям», – так звучать слова однієї з наших церков-
них пісень з нагоди П’ятидесятниці. Беньямін Шмольк – автор цієї пісні, яка присвя-
чена подіям, що відбулися на П’ятидесятницю, коли Святий Дух зійшов на єрусалим-
ську громаду й була заснована Христова Церква. Свято П’ятидесятниці – це свято 
Святого Духа, воно є визначним серед інших свят церковного року: Триєдиний Бог 
об’явився в іпостасі Святого Духа.
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нях апостолів». Святий Дух, як і було передбачено у писаннях 

Старого Заповіту, зійшов на громаду Єрусалима. Євангеліє 

від Луки і «Діяння апостолів»  - це історія Святого Духа. Єван-

геліст Лука повідомляє зокрема про те, що Святий Дух водив 

ще неповнолітнього Ісуса. Перші апостоли здійснювали свої 

місіонерські поїздки також із спонуки Святого Духа. Отже, 

П’ятидесятниця – це кульмінація історії Святого Духа, напи-

саної євангелістом Лукою. На 50-й день після Пасхи, після 

воскресіння Ісуса Христа, коли апостоли перебували разом 

в одному з єрусалимських домів, на них зійшов Святий Дух. 

Вони почали розмовляли іншими мовами, назву деяких із 

них вони й самі не знали. Адже прочани-юдеї, які приїхали 

на свято з усіх куточків Римської імперії, слухали апостолів і 

кожен чув свою рідну мову. Коли хтось із натовпу почав до-

коряти апостолам, що це вони з самого ранку повпивалися 

молодим вином, то апостол Петро взяв слово й виступив з 

потужною промовою. У ній він звістив святковій громаді про 

смерть і воскресіння Ісуса Христа. Даючи пояснення подіям, 

що відбувалися, він посилався на пророка Йоіла, який пе-

редрікав зішестя Святого Духа (Йоіл 3, 1–5). Три тисячі при-

сутніх були вельми розчулені промовою апостола й охре-

стилися в Ім’я Ісуса Христа (Діяння 2, 41). Так була заснована  

Христова Церква.

Маївки на П’ятидесятницю
П’ятидесятниця на відміну від Різдва чи Пасхи не набула ха-

рактеру народного свята. Різдвяні ясла – це наочний символ 

народження Спасителя; хрест – це знамення Пасхи й пере-

моги Ісуса Христа. А П’ятидесятниця?... Подекуди – особливо 

в епоху бароко – через отвір храму чи, як його ще іменува-

ли, отвір Святого Духа випускали голубів, що символізували 

Святого Духа. Інші обряди відбувалися переважно в сільській 

місцевості, тому були пов’язані з життям селян: вони влашто-

вували змагання їзди верхи на конях чи так звані «маївки». 

Ще досі збереглася традиція оздоблювати церкви й помеш-

кання весняним (майським) гіллям – (ред. «маювання»). Сло-

во «маювання» , (ред. дослівний переклад якого означає «оз-

доблювати майським гіллям»), прижилося у європейських 

мовах ще наприкінці 15 ст.. Мартін Лютер використовував 

його в своїх перекладах Біблії, зокрема в перекладі Псалма 

118, 27: «Ведіть хоровід із гілками аж до рогів жертовника». 

Це слово використовував також у своїх церковних віршах 

знаменитий німецький поет Беньямін Шмольк, в одній із 

пісень якого мовиться: «Прикрашаймо свято майським гіл-

лям» (німецькомовний пісенник № 79). 

Пісня з нагоди П’ятидесятниці 
у стилі бароко
Беньямін Шмолько (1672–1737рр.) – це видатний німець-

кий поет-красномовець стилю бароко, людина глибокої по-

божності. Його перу належать понад 1100 церковних пісень і 

духовних віршів, що видавалися чималими тиражами. Він був 

священиком однієї з церков Нижньої Сілезії (теперішня Поль-

ща). До найвідоміших його пісень належить пісня «Відчиніть 

прекраснії врата», а також згадана вище нами пісня, яку вико-

нують з нагоди П’ятидесятниці, «Прикрашаймо свято майсь-

ким гіллям». У ній оспівуються біблійні події, що відбулися на 

П’ятидесятницю. У першому куплеті пісні, приміром, мовиться: 

«Дух милості йде в гості, стеліть Йому дорогу». Цими словами 

автор указує на незаперечний авторитет Святого Духа. Не лю-

дина запрошує Святого Духа в гості, а Святий Дух Сам прихо-

дить до людини; Він діє – віє, неначе вітер – де і коли захоче. 

Людина – як свого часу поступав Іван Хреститель по відношен-

ні до Божого Сина – може тільки простеляти дорогу Святому 

Духові. У другому куплеті автор уживає біблійні слова, які пере-

дають суть діяння Святого Духа. Він зокрема називає Його: «Уті-

шитель засмучених, Печать улюблених, Дух-порадник, Перст 

Божий, Провісник миру, Світло на шляху». У Своїх прощальних 

промовах Ісус Христос, як повідомляється у Євангелії від Івана, 

називав Святого Духа Утішителем і Наставником, Який «наведе 

на всю правду» (Він – Світло на шляху). В Одкровенні Івана про 

Святий Дух мовиться  як про «Печать Бога живого» (Одкровен-

ня 7, 2). Апостол Павло називає Святого Духа «Печаттю улю-

блених» (2 Корінтян 1, 21–22). Ще у писаннях Старого Заповіту 

передається сутність Святого Духа так: «Дух мудрості й розуму, 

Дух ради і кріпості» (Ісая 11, 1). Святий Дух – це Дух, Який «несе 

добру новину… звістує мир» (Ісая 52, 7). Святий Дух – це «Світ-

ло на моїй стежці» (Псалом 119, 105). Про Святого Духа як про 

«Перст Божий» мовиться у Євангелії від Луки; зокрема про те, 

що Ним Ісус Христос виганяв бісів (Від Луки 11, 20).

Свято П’ятидесятниці сьогодні
Сьогодні свято П’ятидесятниці відзначають не тільки як День 

Народження Христової Церкви, а й як День об’явлення Свя-

того Духа. Адже Триєдиний Бог, Бог Отець і Творець, Бог Син 

і Спаситель, об’явив Себе в іпостасі Святого Духа; Він об’явив 

Себе також як Бог-Завершитель. Отже, П’ятидесятниця – це 

свято радості, викликаної тим, що Бог об’явив нам Святого 

Духа, «Який присутній і діє у Його Церкві» (КНЦ 12.5.6).

СЛОВО І ВІРА | СВЯТА ЦЕРКОВНОГО РОКУ
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

Хто я? – Яке безглузде запитання. – Дуже 
просто: «Я – це я. Я є таким, яким ство-
рив мене Бог, яким народили мене мої 
батьки; яким сформували мене середо-

вище і моя власна воля». – І на цьому можна було 
б поставити крапку. Та можна було б ще запита-
ти в себе: «Хто все ж, насправді, є я? Яким я бачу 
себе? Яким бачить мене мій ближній? Яким ба-
чить мене Бог?» На ці питання, як не дивно, існує 
безліч відповідей. Вони можуть бути для нас ко-
рисними і допомогти краще розгледіти самого 
себе. Вони можуть також відчинити нам очі, аби 
ми правильно бачили й приймали відповідні рі-
шення на користь Господа. 

Ісус сказав прямо Натанаїлу про те, яким ба-
чив його. Раптом у Натанаїла відбулося про-
зріння і він сказав: «Учителю, Ти – Син Божий, 
Ти – Цар Ізраїлів». Сказати таке спонукали його 
слова Ісуса Христа. Адже ще декілька хвилин 
тому той самий Натанаїл скептично відгукував-
ся про Ісуса: «А що доброго може бути з Наза-
рету?» Подібне просвітлення може відбутися 
й у нас, людей XXI століття. Якщо ми збагнемо, 
як виглядаємо в Божих очах, то можемо також 
зазнати духовне прозріння.   

Звернімося ще до одного відомого місця в 
Євангелії, у якому йдеться про подвійне питан-
ня Ісуса до Своїх учнів. Він зокрема спитав: «За 
кого мають люди Сина Чоловічого?» і «На вашу 
ж думку…Хто Я?». Палітра відповідей на ці пи-
тання була широкою: одні люди вважали Ісуса 
за Івана Хрестителя, інші – за Іллю, а ще інші за 
одного з пророків. А Симон, Його учень, дав 
Господові чітку відповідь: «Ти – Христос, Бога 
живого Син». Ісус мовив, що таке розуміння дав 
йому Небесний Отець. Він назвав Свого учня 

Петром (скелею) і наголосив, що побудує на цій 
скелі Свою Церкву.   

Нам, аби скласти уяву про глибину своєї віри, 
треба також час від часу запитувати в себе: 
«Хто є для мене Ісус Христос?» 

Від людей з оточення нам доводиться  чути 
позитивну й негативну думку про себе. Ми 
можемо брати її до уваги, або, як це не раз ро-
бив Ісус Христос, нехтувати нею. Адже наша 
цінність, цінність людини й особистості, не по-
винна залежати від думки сторонньої людини. 
Дітріх Бонхеффер свого часу влучно сказав: 
«Бог любить тебе не тому, що ти є цінним; а ти є 
цінним, бо Бог тебе любить». Отже, важливо: що 
Бог думає про мене?  

Святе Писання дає нам низку відповідей на 
це питання. Найбільш неприємною є наша від-
повідь: «Я – як і всі люди – є, на превеликий 
жаль, грішником. Я не завжди, як слід, прослав-
ляю Бога». Та Господь все ж приймає мене: «Він 
нахиливсь до мене й вислухав моє благання. І 
витягнув мене з погибельної ями ˂…˂ і поста-
вив на скелю мої ноги, ствердивши мої кроки». 
Отже, я є вельми цінним у Бога, і Він небайду-
жий до моїх турбот: «Коли тривожиться у мені 
дух мій, – Ти знаєш мою стежку». Бог бачить і  
знає про кожного з нас зокрема: «Прикликав 
тебе твоїм ім’ям, ти – Мій!» Господь відкупив 
нас високою ціною і пропонує Своє спасіння. 
Він бачить у кожному з нас Своїх дітей. Він лю-
бить нас так палко, що Сина Свого віддав за нас.  

Якщо ми забажаємо, то завдяки Його слову й 
милості можемо здобувати сутність Ісуса Хри-
ста; так, щоб усі навколо бачили: я – Боже дитя; 
я прагну бути ним.  

Хто я?
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N
ach seiner Auferstehung hat Jesus Christus 

den Jüngern den Auftrag gegeben, in seinem 

Namen Sündenvergebung zu verkündigen: 

„Wie mich der Vater gesandt hat, so sende 

ich euch. […] Welchen ihr die Sünden erlasst, 

denen sind sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, denen 

sind sie behalten“ (Joh 20,21.23). Der Katechismus führt 

aus, wie wir diesen biblischen Hinweis verstehen: „Aufga

be des Apostolats ist es, […] die Sündenvergebung aus dem 

Opfer und Verdienst Jesu Christi dem Menschen verbind

lich zuzusprechen“ (Katechismus der Neuapostolischen 

Kirche, KNK, 2.4.4).

Aus den Glaubensartikeln
Unser Bekenntnis erwähnt in zwei Glaubensartikeln den 

Glauben an die Vergebung der Sünden und den Auftrag der 

Apostel dazu.

Die im dritten Glaubensartikel erwähnte Vergebung spricht 

von ihr als einer Tat Gottes: Nur der dreieinige Gott kann 

Sünden tilgen und er kann dies zu jeder Zeit tun. Jesus, der 

Sohn Gottes, sagte von sich selbst, dass er die Macht habe, 

Sünden zu vergeben (vgl. Mk 2,10) und dies sogar, bevor er 

sein Opfer am Kreuz brachte.

Der vierte Glaubensartikel nimmt präzisierend Bezug auf 

das Wirken Jesu in seiner Kirche. In der Kirche Christi kön

nen diejenigen, die an Jesus Christus, den Erlöser, glauben, die 

Taufgnade empfangen und so die Abwaschung der Erbsünde 

erfahren. Innerhalb der Kirche haben die Apostel den Auftrag, 

die Vergebung der Sünden verbindlich zu verkünden.

Kein Automatismus
Der Apostel verkündet die Vergebung, aber Gott ist es, der 

vergibt. Die Vollmacht der Apostel hinsichtlich der Sünden

vergebung ist kein Automatismus. Denn die Verkündigung 

Sündenvergebung ohne Apostelamt – ist das möglich? In Zukunft: natürlich. 
Und heute: nicht auszuschließen – schreibt der Stammapostel. 

Sündenvergebung und  
Apostelamt

Lehre Leicht gemacht

Після воскресіння Ісус Христос дав Своїм учням до-

ручення звіщати в Його Ім’я прощення гріхів: «Як 

Мене послав Отець, так Я посилаю вас <…> Кому 

відпустите гріхи – відпустяться їм, кому ж затри-

маєте – затримаються» (Від Івана 20, 21 і 23). У нашому Катехі-

зисі ця біблійна цитата пояснюється так: «Завдання апостолів 

– прощати в Ім’я Ісуса Христа гріхи, тобто звіщати людям про 

істинне прощення гріхів, яке стало можливим завдяки жертві 

й заслузі Ісуса Христа» (Катехізис Новоапостольської церкви 

(КНЦ) 2.4.4). 

Із Символу віри
У двох положеннях нашого Символу віри згадується про віру 

НАШЕ ВІРОВЧЕННЯ

в прощення гріхів, а також про звіщення про це апостолами за 
дорученням Ісуса Христа. У третьому положенні Символу віри 
мовиться, що прощення гріхів – це прерогатива Бога: тільки 
Триєдиний Бог касує гріхи, й – у будь-який час. Ісус Христос, Бо-
жий Син, мовив, що Він наділений владою прощати гріхи (Від 
Марка 2, 10). Про це Він говорив ще до того, як приніс Себе в 
жертву на хресті.    

У четвертому положенні нашого Символу віри детально 
описані діяння Ісуса Христа в Його Церкві. У Христовій Церкві 
люди, які вірять в Ісуса Христа, Відкупителя, зазнають милість 
Хрещення; завдяки їй відбувається змиття первородного гріха. 
Апостолам Господь доручив в обов’язковому порядку звіщати 
в Церкві прощення гріхів. 

Прощення гріхів й 
апостольське служіння

Прощення гріхів без апостольського служіння – чи можливе таке? У майбутньому: 
звісно – так. А сьогодні: «Не виключається», – зазначає Першоапостол.
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Відсутність автоматизму

Апостол виголошує прощення гріхів, а Бог прощає їх. Про-

щення гріхів, звіщати яке уповноважені апостоли, відбувається 

не автоматично. Виголошення апостолом прощенням гріхів є 

недостатнім, аби гріх був ліквідований. Грішна людина зазнає 

істинне прощення лише тоді, коли виявляє готовність до пока-

яння і до прощення. Грішник упевнений, що йому простяться 

гріхи лише тоді, коли він вірить і покладається на авторитет 

апостольського служіння. 

Апостоли, посланці Ісуса Христа, діють за Його дорученням; 

отже, Сам Ісус Христос звіщає віруючим їхніми устами прощен-

ня гріхів. Виголошене апостолом прощення гріхів є дієздатним 

незалежно від думки й ставлення іншої людини до грішника, 

якому прощені гріхи. Тобто грішник зазнає від Бога прощення 

навіть тоді, коли інша людина засуджує його. 

Прощення без апостольського
служіння?

Чи надане апостолам доручення прощати гріхи виключає 

можливість зазнати прощення поза апостольським служінням? 

Зважмо насамперед на те, що дане апостолам доручення є 

обмеженим у часі, і зводиться передовсім до того, аби звіща-

ти віруючим про Друге пришестя Ісуса Христа й готувати їх до 

нього. Під час Другого пришестя Господа як живі, так і мертві, 

що готувалися до цієї події, матимуть частку в Першому вос-

кресінні. Вони отримають воскресле тіло й осягнуть вічне єд-

нання з Богом.

Однак, їм, грішним, аби перебувати з Богом, треба буде та-

кож зазнати прощення гріхів. Тоді його будуть звіщати вже не 

апостоли, адже Сам Бог прощатиме гріхи. Те саме відбудеться 

з мучениками, які зазнають воскресіння після епохи лихоліття. 

Під час Страшного суду Сам Бог виявить милість до тих людей, 

які здобули право перебувати в створеному Ним новому світі 

(новому творінні). 

Отже, згідно з нашим віровченням існує незаперечна мож-

ливість зазнавати відпущення гріхів також після епохи діяння 

апостолів на землі. У нашому Катехізисі мовиться зокрема про 

те, що в епоху перед відновленням апостольського служіння 

«Бог виявляв віруючим милість прощення» (КНЦ 6.4.2.2).

Повноваження сану додає 
упевненості

Чи є можливим сьогодні прощення гріхів без апостольського 

служіння? Катехізис дає істинну відповідь на це питання: «Бог у 

Своєму всевладді завжди може прощати гріхи» (КНЦ 12.1.8.1). 

Отже, не виключається можливість прощення гріхів без участі 

апостола чи уповноваженого ним священнослужителя. 

Тому не слід твердити, що Бог не прощає гріхів віруючій лю-

дині, яка не сповідує віру в діючих сьогодні в Новоапостоль-

ській церкві апостолів. Бог прощає гріхи незалежно від сану й 

церкви! Щоправда, ті віруючі, яким апостол звіщає прощення 

гріхів, мають упевненість у тому, що їм гріхи істинно прощені. 

Видимі наслідки прощення 

У минулому ми інколи пов’язували важливість апостольсько-

го служіння найперше з дорученням прощати гріхи. Прощення 

гріхів людині, як тоді вважали, не відбувалося, якщо в неї були 

сумніви щодо апостольського служіння. Тоді робили особли-

вий наголос на прощенні гріхів, а Святе Причастя було певним 

додатком чи своєрідною «квитанцією» підтвердження прощен-

ня гріхів.   

Сьогодні Святе Причастя, згідно з розумінням нашої Церк-

ви, є кульмінацією богослужіння, а відпущення гріхів – його 

обов’язковою передумовою. Ми віримо в те, що Святе При-

частя є важливим засобом підготування віруючих до Другого 

пришестя Господа, і що звершувати це Святе таїнство доручено 

апостолам. 

Нам, Божим дітям, також доручено привертати увагу людей 

до діяння сучасних апостолів. Це доручення ми виконуємо гід-

но, якщо являємо собою «лист Христа», «лист» Його апостолів, 

який читають люди з нашого оточення (2-е Корінтян 3, 2). 

Отже, по кожному з нас, по кожній нашій громаді люди мають 

розпізнавати сьогодні діяння сучасних апостолів! Тому свідчімо 

своєю власною поведінкою про те, що апостоли наділені Госпо-

дом повноваженням прощати гріхи! Покажімо людям, що ново-

апостольські християни:

– мають мужність визнавати свої недоліки й рішуче виправ-

ляють їх;

– виявляють готовність до прощення й до примирення;

– намагаються плекати єдність і згуртованість.

Така поведінка принесе нам Боже благословення і викличе  в 

людей інтерес до апостольської справи.

 Жан-Люк Шнайдер
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СИМОН ПЕТРО: власне кажучи, його звати Симон, 
та він отримав ймення Петро або Кифа, що в 
перекладі «скеля», «камінь». Перш ніж стати одним із 
дванадцятьох учнів Ісуса, Петро разом зі своїм братом 
Андрієм займався рибальством на Генісаретському 
озері. Петро був першим серед апостолів, кому після 
Воскресіння об’явився Господь. Після проповіді на 
П’ятидесятницю Петро очолив  ранньохристиянську 
церкву-громаду Єрусалима. Припускають, що 
апостола Петра було страчено в Римі приблизно в 65 
році від Р.Х. за правління імператора Нерона.
АНДРІЙ: він був першим, кого Ісус покликав на 
служіння. Та, на відміну від свого брата Петра, Андрій 
нічим не виділявся з-поміж дванадцятьох мужів. Коли 
Ісус нагодував 5 тисяч осіб, саме Андрій привернув 
увагу Ісуса на хлопчину, який мав при собі п’ять 
ячмінних хлібів та дві рибини.
ЯКІВ: Яків рибалив разом зі своїм братом Іваном. 
Його мати була сестрою Марії, Матері Ісуса. У списку 
апостолів Яків завжди згадується перед своїм братом, 
очевидно, оскільки він був старшим від нього. У 43 
році після Р.Х. Якова було страчено.
ІВАН: ім’я апостола Івана разом із Петром та Яковом 
найбільше згадується серед дванадцятьох учнів 
Ісуса Христа. Обоє братів, мабуть, були надзвичайно 
запальними, за що Ісус назвав їх «синами грому». 
Біблія повідомляє, що Іван був дуже близьким до 
Ісуса. Під час останньої спільної вечері він припав 
був до грудей Ісуса. Він стояв з Марією під хрестом, 

коли Ісус доручив доглядати йому свою Матір. Івана 
вважали улюбленим учнем Ісуса.
ПИЛИП: він був уродженцем міста Віфсаїди. Після 
того як Ісус покликав Пилипа на апостола, він привів і 
Варфоломія до Ісуса. У віці 87 років Пилип, очевидно, 
прийняв мученицьку смерть.
ВАРФОЛОМІЙ (НАТАНАЇЛ): євангеліст Іван, замість 
Варфоломія згадує ім’я Натанаїла. Тому припускають, 
що обидва імені позначають одну й ту ж людину.
ФОМА: Фома не був присутнім під час першого 
об’явлення Ісуса Христа апостолам після воскресіння. 
Він увірував у воскресіння Ісуса Христа лише після 
того, як уклав свій перст у рани Ісуса.
МАТВІЙ (ЛЕВІ): Перед зустріччю з Ісусом Матвій 
працював митарем. В епоху Ісуса Христа в суспільстві 
зневажали митарів.
ЯКІВ: Про нього нам майже нічого не відомо, окрім 
його імені. Він був сином Алфея.
ТАДЕЙ (ЮДА): Тадей згаданий у списку апостолів під 
іменем «Юда».
СИМОН КАНАНІТ: Його ще називали Зилот, що в 
перекладі з грецької означає «ревнивець». Тому існує 
припущення, що він був прихильником юдейського 
руху зелотів (юдейських націоналістів).
ЮДА ІСКАРІОТ: Юда Іскаріот розпоряджався касою 
учнів Ісуса. Він поцілунком за тридцять срібняків 
зрадив Ісуса Христа. Після страти Ісуса Юда Іскаріот 
повісився.                                                                               red

У цій статті міститься додатковий матеріал до теми, яка розглядається в цьому номері журна-лу для дітей під рубрикою «З Біблії».   Н
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Дванадцять
Упродовж трьох років Ісус благовістив 
людям про Боже Царство. Він покликав 
дванадцятьох мужів на апостолів, які 
стали його найближчими посланниками. 
Що повідомляє нам Біблія про цих дванад-
цятьох мужів? Хто вони?
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Жодна новина з Єрусалима не приголомшила так 
людей і не вибила їх із звичної буденної колії, як 
звістка про смерть і Воскресіння Ісуса Христа. 
Смерті Ісуса на хресті, Його похованню та Вос-

кресінню передували інші події: кількагодинна темрява, що 
огорнула всю землю, розірвана завіса в храмі, потужні земле-
труси й гроби, що повідкривалися. 

Ніхто не бачив, як саме відбулося воскресіння Ісуса Христа. 
Дві жінки, яким об’явився Воскреслий, повідомили учням, що 
гріб порожній, і передали їм повеління Ісуса прийти до Галілеї. 
Одинадцять учнів, які зібралися там, поклонилися Ісусові до 
землі. Однак не всі – як відомо – пізнали й увірували, що це 
був Господь. Матвій в своєму Євангелії розсудливо зазначає: 
«… а дехто вагався» (Від Матвія 28,17).

 Якою б унікальною і важливою не була ця подія для засад  
християнської віри, вона є надзвичайно зворушливою й од-
ночасно трагічною. Вона свідчить про те, як нам, людям, не-
легко  протистояти скептицизму й сумнівам. Незважаючи на 
переконливість цієї події, адже Ісус, Воскреслий, стояв перед 
учнями, дехто з них все ж виявив людську слабкість. Можна 
було б дорікнути Його учням за сумніви: «Хіба не мали вони 

достатньо можливостей пересвідчитися в унікальності Ісуса 
Христа, Сина й Помазаника Божого? Хіба не були вони свідкам 
чудес, які Він вершив? Вони ж знали Його не тільки з виду чи із 
проповідей? З Ісусом поєднували їх щирі й близькі стосунки.» 
Краще зрозуміти цих охоплених сумнівом учнів допоможе 
нам аналіз етапів життя й становлення людини. 

Сумніви й питання – коли діти хочуть все знати  

Із перших місяців свого життя ми непомітно для себе здоб-
уваємо досвід спілкування з іншими людьми. Ми засвоюємо 
перші знання та починаємо на цьому етапі вірити й довіряти 
людям із свого найближчого оточення, насамперед – своїм 
батькам. Ми спостерігаємо за ними, ми наслідуємо їх у тому, 
що чуємо від них, що бачимо чи відчуваємо. Ми багато просто 
запозичуємо в них.

Починаючи приблизно з третього року життя, у дітей по-
чинається період запитань і непереборного бажання довіда-
тись, чому щось відбувається так чи інакше. Бажання отримати 
знання не має меж. Хто з нас не був свідком того, як вимучені 
питаннями батьки обривають бесіду словами: 

Ліза сидить перед тарілкою з їжею і колупається в ній виделкою, хоча мама приготувала сьогодні її 
улюблену страву. Тоді старший брат поцікавився, чому вона так веде себе, і вона відповіла: «Бог мене 
зовсім не любить!» Коли батьки почали розпитувати її, чому вона так думає, Ліза витягнула з напліч-
ника свою останню контрольну роботу з природознавства. За неї вона отримала двійку. Але ж вона 
дуже ретельно готувалася до цієї контрольної: багато вчила й молилася з батьками, аби Господь по-
благословив її. А її подруга Майке отримала четвірку, хоча не молилася. Лізі все стало зрозуміло: Якби 
Бог по-справжньому любив її, то допоміг би. 

       CУМНІВИ: ПОШУК ІСТИНИ ТА ПІЗНАННЯ

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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ВІРА I СУСПІЛЬСТВО |  ПОШИРЮВАТИ ВІРУ

«Не став дурних запитань, ти ще замалий, аби це зрозуміти».  
Через деякий час діти не лише ставлять питання «чому?», а й 
починають сумніватися в тому, що відбувається – у дітей про-
кидаються  скептицизм і сумніви. Для людини це є початком 
тривалістю в ціле життя, здебільшого тяжкого пошуку істини, 
пізнання та переконливих знань, яким можна довіряти. При 
цьому в нас триває постійна боротьба між потребою бути 
віруючими й довірливими (адже врешті-решт ми не може-
мо протягом тривалого  часу постійно сумніватися й робити 
сумнів головним предметом свого мислення) і необхідністю 
перевіряти й зважувати, не втрачати пильності щодо хибних 
думок, брехні й обману. Здоровий сумнів також вкрай потріб-
ний нам, людям..

Віра й сумніви – вимоги до християнської сутності

Якщо дитина зростає в християнському середовищі, то спо-
чатку переймає його систему цінностей і соціальну поведін-
ку. Коли ж підліток знайомиться з іншими віровченнями або 
успішним, на перший погляд, способом та стилем життя, то це 
може призвести до кризи його віри, інколи навіть до життєвої 
кризи. Це відбувається насамперед у тому випадку, коли по-
глиблюється невдоволення, коли не справдилися очікування 
чи деякі з її попередніх переконань і знань не витримують 
жорсткого випробовування. Для молодих людей це здебіль-
шого є складний процес пошуку самовизначення: молода 
людина повинна дійти згоди з собою й поступово ставати все 
більш незалежною від батьків, друзів та інших людей: Хто я є, 
насправді, та чого я прагну в цьому житті? Яка мета є для мене 
пріоритетною і як мені самостійно осягнути її? Які цінності, що 
впорядковують моє життя та визначають моє ставлення до 
членів суспільства, є для мене найважливішими? Процес са-
мопізнання й пошуки тривають аж до досягнення дорослого 
віку.

Віра й сумніви не є непримиренними суперечностями. На-
впаки: оскільки навіть найміцніша віра ніколи не є абсолют-
ною впевненістю, то нам годі уникнути сумнівів. Віра й сум-
ніви є невід’ємною частиною нашого життя, однак наша віра 
мусить завжди перемагати сумніви. У Посланні до євреїв про 
віру мовиться: «А віра то підстава сподіваного, доказ небаче-
ного» (Євреїв 11,1).

Ісусові учні – зрілі мужі на хиткому ґрунті

Спочатку учням, як задавалося, було все зрозуміло. Коли 
якось Ісус запитав у Своїх учнів: «За кого народ уважає Мене, 
Сина Людського?», вони чесно відповіли: «Одні за Івана Хри-
стителя, одні за Іллю, інші ж за Єремію або за одного з про-
років». Він же промовив до них «А ви за кого Мене маєте?», 
тоді Симон Петро відповів за всіх: «Ти - Христос, Син Бога Жи-
вого!»

Учні Ісуса не сумнівалися: Вони на власному досвіді переко-

налися, що Ісус уособлює Небесного Отця, Він показав їм, Хто 
такий Бог і якою є Його любов і милість до людей, до обраного 
народу. Він прийшов не просто для того, аби творити чудеса. 
Учнів поєднував із Наставником, Ісусом Христом, непорушний  
духовний зв’язок, дружба, яка міцніла з кожним днем. Вони 
знали, що мають справу не просто з основоположником релі-
гійного руху чи пророком, а з Богом, Який прийшов до них у 
постаті Ісуса Христа.

Ситуація змінилася з початком  Ісусових страждань. Раптом 
учнів охопив страх. У Гетсиманському саду вони рятували-
ся, поринувши в сон. Один із учнів зрадив Ісуса. А коли Ісуса 
схопили, то Його учні відхрестилися від Нього й утекли геть. 
Згодом вони стали свідками того, як Ісус, на перший погляд, 
не ремствуючи, покірно віддав Себе на смерть і був розіп’ятий 
на Хресті. З історії, яка трапилася з двома учнями на дорозі в 
Емаус, можна здогадатися, в якому розпачі знаходилися Його 
учнів та які сумніви мучили їх.

Проте ці учні не залишилися в полоні своїх думок, сумнівів 
та гірких розчарувань – занадто величними, занадто незабут-
німи й захоплюючими були події того пасхального ранку. Вони 
не хотіли приховувати від інших того, що пізнали під час зу-
стрічей з переможно Воскреслим. Сповнені радістю та свідомі 
місії, покладеної на них, вони рушили в дорогу, яку вказав їм 
Ісус Христос.

Сумнів і віра – християнське буття як шлях і мета

При детальному спостереженні за становленням учнів як 
апостолів аж до моменту Воскресіння Ісуса Христа, можна ви-
явити притаманну всім людям схильність, якої ми не можемо 
цілковито позбутися: ми прагнемо до впорядкованого життя, 
до життя з вірою, у якому всі події, знання та переживання ру-
халися в бажаному для нас напрямку і їх можна було б звести 
до одного знаменника. Проте наше християнське життя не-
можливо ані систематизувати, ані передбачити. Бути христия-
нином означає йти шляхом і мати певну мету. На цьому шляху 
нам доводиться мати справу з несподіванками.

Це все ж означає, що дитині, яка сумнівається і звертається 
до нас із запитаннями, ми повинні давати щирі й правдиві від-
повіді, зокрема тоді, коли відбуваються складні й незрозумілі 
речі. Короткою відповіддю на кшталт «На це була Божа воля» 
ми викличемо в душі дитини  глибокий внутрішній конфлікт: 
адже ми вчили їх, що Бог є люблячим Отцем. Можливо, вони 
вже відчули це на собі: «Як Бог може так ставитися до мене?» 
Тому ми не повинні давати подібні відповіді на дитяче питан-
ня «чому». Адже жодному з нас невідомі Божі думки й стежки, 
якими Він велить іти нам, людям. Багато з того, що Бог допу-
скає, є й буде для нас таємницею чи загадкою. Його волю нам 
годі збагнути. Однак, довірмо все своє життя й думки в Божі 
руки. Ісус Христос довів, що Богові можна довіряти навіть у час 
страждань і негараздів, навіть тоді, коли доводиться зазнати  
смертельний біль. Адже Він помер за нас на хресті й здобув 
перемогу над смертю.                                                                                                
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Окружний апостол М. Еріх очолює Регіональну церкву «Південна Німеччина», яка серед 35 країн Східної Європи, Близького 
Сходу й Африки здійснює також духовну опіку над громадами України й Балкан. У 2013 році він доручив українському апостолові 
А. Будникові опікуватися громадами балканських держав, зокрема Боснії і Герцоговини, Сербії, Македонії та Чорногорії. 2017 
рік приніс цим громадам особливе благословення; адже з 17 до 20 лютого в столичному Скоп’є перебував окружний апостол М. 
Еріх.

      У п’ятницю, 17 лютого 2017 року, високого гостя разом з його дружиною Ельке в столичному аеропорту ім. Олексан-
дра Македонського зустрічали апостол А. Будник, а також відповідальні за цей регіон окружний старійшина Стоян Манєвскі 
та його помічник, окружний євангеліст Санді Якимовскі. Окружний апостол запросив приїхати на Балкани також колишнього 
відповідального за цей регіон єпископа на відпочинку Георга Кальтшмітта та його дружину Біргіт Упродовж багатьох років він 
невтомно допомагав апостолові Ботту зводити й розбудовувати Божу справу в цьому регіоні. На зустріч з окружним апостолом 
М. Еріхом були запрошені також окружні сани з України, які напередодні різними авіамаршрутами прилетіли в Скоп’є. Програма 
перебування окружного апостола, серед іншого, передбачала зустріч з апостолом, під час якої обговорювали актуальні питання 
життя як балканських, так й українських громад. Кульмінацією перебування було урочисте богослужіння окружного апостола в 

МІСІОНЕРСЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
ОКРУЖНОГО 
АПОСТОЛА

Окружний апостол Міхаель Еріх 
відвідав Македонію
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неділю, 19 лютого, у церкві громади Скоп’є. 
У суботу, 18 лютого, окружний апостол проводив 

Зібрання для служителів та їхніх дружин з усіх балкансь-
ких громад. В основу духовної частини цього важливого 
заходу він поклав слова з Євангелія від Матвія 28, 18-20: 
«Ісус же приступив і промовив до них: Дана Мені всяка 
влада на небі й на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі 
народи: христячи їх в Ім’я Отця і Сина і Святого Духа; на-
вчаючи їх берегти все, що Я вам заповідав. Отож Я з вами 
по всі дні аж до кінця віку». 

Він зупинився на важливості послання Ісусом Христом 
апостолів і наділення їх всеохоплюючим дорученням. Він 
зокрема мовив: «Повнота влади, якою Бог наділив Ісуса 
Христа відображена в Його словах: «Дана Мені всяка вла-
да на небі й на землі». Вони яскраво свідчать про те, що за 
ними стоїть авторитет всемогутнього Бога. Тому апостоли 
зобов’язані бездоганно виконувати даний їм Господом на-
каз  христити й навчати віруючих. З ними Він обіцяв пе-
ребувати завжди поруч.  А віруючі повинні виконувати те, 
чому їх за дорученням Ісуса Христа навчають апостоли та 
зведені ними в сан служителі Церкви. 

У Нагірній проповіді, яку ще називають «Посібником 
Євангелія Ісуса Христа», містяться основні положення 
вчення Ісуса Христа. Я, - продовжував окружний апостол, 
- залюбки зупинюся на деяких з них. Це – готовність до 
примирення, любов до ближнього, милостиня, молитва, 
піст й істинні скарби. Аби осягнути примирення, не тре-
ба відповідати злом на зло, а треба проявляти готовність 
іти незвичним та незручним шляхом – «Хто вдарить тебе 
в праву щоку, оберни до нього й другу … » (Від Матвія 5, 
38-42).

Заповідь любові до ближнього діяла ще в епоху Старого Заповіту. Даючи ґрунтовне пояснення викладеній в Книзі Левітів за-
повіді любові до ближнього, Господь наголошував, що ближнім може бути будь-яка людина, навіть ворог, що заподіяв нам лихо. 
Людина не в змозі виконати цю заповідь без Божих помочі й милості; однак для цього їй також треба докладати чимало зусиль. 

Милостиня – це не просто наше вияв співчуття до нужденної людини, а й активна участь у справах Церкви, а також готовність 
приносити фінансові пожертви. 

В епоху античності було заведено молитися публічно в громадських місцях, а Господь наголошував на тому, щоб молитва 
була не показною; а, щоб молячись, віруюча людина смиренно й щиро зверталася до Бога. У центрі будь-якої молитви мають 
перебувати прохання про духовні потреби: «Шукайте перше Царство Боже, … а все те вам докладеться» (Від Матвія 6, 33). Між 
постом і молитвою існує тісний взаємозв’язок. Якщо молитва – це щире й смиренне звернення до Бога, то піст – це відмова від 
земних принад.. Сьогодні особливо важливо пам’ятати про духовний піст і ретельно дотримуватися його.

У центрі життя багатьох людей перебуває сьогодні прагнення надбати якнайбільше земних благ. Людина, яка прагне здобу-
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вати сутність Ісуса Христа, має змінити своє ставлення 
до земних скарбів: «Не збирайте собі скарбів на землі, 
…а збирайте собі скарби на небі …» (Від Матвія 6, 19). 
На завершення окружний апостол підсумував: «Пра-
вильно навчати ми зможемо лише тоді, коли самі бу-
демо орієнтуватися в своєму житті на принципи Єван-
гелія. Ніхто не очікує від нас, аби ми були абсолютно 
безгрішними й безпомилковими. Щире намагання, ав-
тентичність і відповідність до сану – ось чого очікують 
від нас ввірені нам брати й сестри». 

Кульмінацією перебування окружного апостола в 
македонському Скоп’є було святкове богослужіння, 
яке, в неділю, 19 лютого 2017 року, відбувалося в церк-
ві столичної громади. Перед богослужінням у фойє 
церкви вишикувалася дітвора громади разом з духов-
ними наставниками; стрічали гостей завзятим вико-
нанням новоапостольських пісень і викликали в них 
неабияку радість. Спів дітей доповнив невеличкий 
оркестр, що розташувався поруч, і також порадував 
гостей своєю прекрасною виконавською майстерні-
стю. В основу цього богослужіння окружний апостол 
поклав цитату із Псалма 40, 9: «Чинити Твою волю, 
Боже мій, я радий, і Твій закон у мене в серці». У своїй 
проповіді він наголосив зокрема на тому, що Божою 
волею є святість, вдячність Богові, а також спасіння і 
пізнання правди. У своєму серці ми маємо зберігати й 
плекати основний Божий закон – це закон подвійної 
любові до Бога й до ближнього.  «Якщо ми будемо ви-
конувати Божу волю, тобто плекати святість, виявляти 
Богові вдячність і пізнавати істину Євангелія, а також 
поступати в своєму житті згідно з цим законом, то 
Господнє благословення не забариться», - завершив 
проповідь окружний апостол М. Еріх.

Особливо приємним і зворушливим моментом бого-
служіння було зведення чотирьох молодих братів по 
вірі у сан диякона: двоє із них родом із Македонії: один 
із них – це син окружного євангеліста Санді Якимовскі 
; один – із Сербії та один – із Боснії. Зведення молодих 
братів у сан викликало в балканських парафіян велику 
радість. Адже молодь – це майбутнє не тільки країни, а 
й – особливо – Божої справи. 

Наприкінці богослужіння окружний апостол про-
водив в урочистій обстановці окружного євангеліста 
Санді Якимовскі, який досяг пенсійного віку, на заслу-
жений відпочинок. У промові біля вівтаря він зокре-
ма зазначав: «Виявляючи велику вірність, окружний 
євангеліст Санді нерідко в дуже нелегких умовах бла-
гословенно виконував покладене на нього доручення 
по сану». 

Після богослужіння згідно з доброю новоапостоль-
ською традицією брати й сестри, а також гості грома-
ди біля вівтаря тиснули на прощання руку окружному 
апостолові М. Еріху й апостолу А. Буднику, висловлю-
вали їм свої щирі побажання й прохання. Потім ще 
довго не розходилися, жваво спілкувалися.

У понеділок, 20 лютого 2017 року, окружний апостол 
повернувся додому. 
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1. Де Ісус називає Себе «хлібом життя»?
А  у Євангелії від Марка 
Б  у Євангелії від Матвія
В  у Посланні до євреїв 
Г  у Євангелії від Івана

2. Яка установа обирає главу Католицької церкви?
А  ексклав
Б  конклав 
В  колегія єпископів
Г  анклав

3. Хто написав текст пісні з нагоди Вознесіння «За Боже діло 
ми стоїмо» (російськомовний пісенник, № 49)  
А  Самуель Прайсверк
Б  Йоахім  Неандер
В  Балтазар Мюнтер
Г  Йошуа Венделін

4. З ким, згідно з словами Ісуса Христа, буде радіти той, хто 
жатиме?
А  з Богом 
Б  з сівачем
В  з стражденним
Г  з спраглим

5. Яка біблійна жінка була вдовою впродовж трьох годин?
А  Сапфіра
Б  Сарра
В  Марфа
Г  Міріам

6. Як звали другу дружину Елкани? 
А  Персефона
Б  Феннана
В  Тамара
Г  Агар

7. Як звали одного з противників Цезаря?
А  Катулл
Б  Сенека
В  Пілат
Г  Помпей

8. Як звали батька пророка Ісаї?
А  Амассія
Б  Аммон
В  Амос
Г  Аммін

9. Куди продали Йосифа його брати? 
А у Вавилон
Б у Єгипет
В у Сірію
Г у Малу Азію

10. Що означає російськомовне слово «сочевник»?
А  сочиво, основна страва на Різдво
Б  тиха сімейна вечеря 
В  багаторічна рослина
Г святвечір, переддень 
   Різдва Христового

      ТЕСТИ НА ЗНАН НЯ БІБЛІЇ ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА 
Сьогоднішня ілюстрація переносить нас до Італії, у П’ємонтезе. Там, у комуні Сеццадіо, 
розташована  колишня церква абатства святої Юстини. Монастир було засновано в 772 
році. Інтер’єр монастирської церкви був оздоблений фресками, виконаними  Маестро ді, 
імовірно, у 1420 році. На них зображено воскресіння та вознесіння Ісуса Христа. На фраг-
менті нашої ілюстрації зображено зустріч Воскреслого з Марією Магдалиною. Ісус тримає 
в руках стяг перемоги – це улюблений художній мотив, яким послуговувалися митці для 
відображення перемоги Ісуса Христа над смертю та гріхом. Марія була, як мовиться в 
Євангелії від Луки, однією з учениць Ісуса Христа, які надавали підтримку Господові та 
Його апостолам своїми майновими статками. Як ми знаємо, Ісус Христос звільнив Марію 
від семи злих духів, що свідчить про неабияку одержимість цих духів, а також – про 
необмежену владу Ісуса над ними. У Євангелії від Івана описується історія, яка зображе-
на на нашому малюнку: Марія Магдалина, яку ще називали Марією з Магдали (за місцем 
походження), стоїть навколішках і плаче перед порожнім Господнім гробом. Раптом перед 
нею з’являється Воскреслий, в Якому вона не одразу впізнала Ісуса, лише – після того, як 
Він  назвав її по імені.
МАРІЯ НЕ ОДРАЗУ ВПІЗНАЛА ІСУСА – З  КИМ ВОНА ЙОГО ПЕРЕПЛУТАЛА?

Відповідь див. на стор. 2


