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Людина, яка бажає бути успішною і до-
могтися чогось у житті, не сміє прояв-
ляти слабкості. Про це знають усі ще 
з шкільної лави. Будь сильним! Якщо 

не можеш, то подавай принаймні вигляд, що є 
таким. Деякі люди настільки добре засвоїли це 
правило, що згодом перестають бачити власні 
слабкості й недоліки. І це не просто «хвороба» 
менеджера-управлінця. Нам, Божим дітям, також 
дається іноді нелегко визнавати власні слаб-
кості, хиби й недоліки.

Завжди бути в радісному настрої, завжди 
проявляти тверду віру, завжди вірно слідувати, 
завжди виявляти готовність до примирення і т. 
д., і т. п.

Невірство, сумніви, поразки? Це – не про мене! 
Хто з нас насмілиться твердити, що завжди пе-

ребуває на висоті віри? Що він ніколи не прояв-
ляє слабкості й не має жодних недоліків; що він 
ніколи не був глибоко пригніченим і не зазнавав 
гіркоти поразки?

Проблема, власне, полягає не в тому, що лю-
дина, ігноруючи власні слабкості й недоліки, на-
магається здаватися сильнішою, ніж насправді є. 
Фатальність її помилки полягає у тому, що вона 
перестає належно оцінювати Господню милість. 
Адже людина по-справжньому здатна оцінювати 
велич Господньої милості лише тоді, коли визнає 
власні слабкості, власні хиби й недоліки; коли не 
боїться казати: «Вірую, Господи! Допоможи моє-
му невірству!»

Імпульс із богослужіння Першоапостола  

Визнавати слабкості

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА
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Національний парк Шорфгайде-Корін – 
біосферний заповідник ЮНЕСКО, що розта-
шований у бранденбурзькому окрузі Бірнім 
неподалік від озера Вербеллінзее – улюбле-
не місце відпочинку берлінців. У центрі ще-
дрої на ліси й озера місцевості знаходиться 
монастир Корін – шедевр північно-німець-
кої цегляної готики. Заснований у 1258 
році цістерніанськими монахами монастир 
проявляв турботу про хворих, нужденних і 
сиріт. Близько 1280-го року було розпочато 
будівництво церкви, реставрований фасад 
якої оздобили орнаментом з лілій і вино-
градної лози, бордюрами із карнизного ка-
меню, а також численними деталізованими 
склепіннями. І сьогодні можна милуватися 
настінним живописом початку XIV ст., що 
зберігся на фасаді західного фліґеля. У 1542 
році під час Реформації монастир ліквідува-
ли, а його подальша сільськогосподарська 
експлуатація призвела до значної руйнації 
переважної частини архітектурного ансам-
блю. Своєму відновленню Корін зобов’я-
заний Карлу Фрідріху Шінкелю, видатному 
архітекторові, автору першого Берлінсь-
кого собору. Шінкелю вдалося переконати 
кронпринца і майбутнього короля Фрідріха 
Вільгельма IV, який захоплювався  готичним 
зодчеством, у необхідності провести рекон-
струкцію монастиря. 

У 1827 році архітектор розпочав дорогу й 
працемістку реконструкцію. Монастир зве-
ли згідно з  ідеалам стилю романтизму і він 
гармонійно вписався в ландшафтний парк, 
спроектований відомим спеціалістом садо-
во-паркової архітектури Петером Йозефом 
Лєнне, автором Павлінного острова й садів 
з палацами Глініке, Бабельсберга й Шарлот-
тенбурга. 

A.V. 

Корінський 
                       монастир
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ДЕНЬ МОЛОДІ НА ОЗЕРІ ВЕРБЕЛЛІН-
ЗЕЕ ПОБЛИЗУ БЕРЛІНА/НІМЕЧЧИНА

ДАТА: 28 травня 2017 року

ВСТУПНА ПІСНЯ: «Бог неба і землі» (№145 німецько-

мовний пісенник). 

СУПРОВІД: окружні апостоли Вольфганг Надоль-

ний і Бернд Коберштайн, а також апостоли Марат 

Акчурін, Сергій Бастріков, Клаус Катенс, Володимир 

Лазарєв, Клемент Хек і Мартін Шнауфер.

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: бл. 1300

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ  
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С
ердечно улюблена молодь, дорогі брати й се-
стри, усіх нас сповнює, упевнений, на початку 
богослужіння палке бажання щиросердечно дя-
кувати Богові й Ісусові Христові, нашому Госпо-

дові й Учителеві. І це ви, дорогі хористи, щойно передали 
словами пісні, якою величали й прославляли Бога. Саме 
так має бути. Адже в нас є чимало причин для того, аби 
дякувати Богові, аби величати й славити Його.

 Від імені апостолів хочу подякувати вам за ваші готов-
ність і тверде рішення віддавати себе на служіння Госпо-
дові, жити з спонуки Святого Духа, служити Господові, 
звіщати Його Євангеліє і вступатися за ближнього. Це ви 
переконливо довели, готуючи й беручи активну участь 
у цьому Дні молоді. Для нас, представників «старшого 
покоління», було приємно і наснажливо мати спілкуван-
ня з вами, а також бачити вашу тверду віру. Нам було дій-
сно вельми приємно черпати з ваших сердець прекрас-
ні, натхненні Святим Духом думки і слухати вас. За це від 
імені всіх присутніх апостолів, моїх друзів і соратників, 

Скарби на небі
хотів би висловити вам щиру вдячність.

Ви вибрали прекрасний девіз для свого молодіжного 
форуму: «Як на небі, так і на землі». Я не хотів би зараз 
детально зупинятися на ньому, бо це може викликати 
у вас думку: «Ось він приїхав і буде нам розповідати, як 
правильно розуміти цей девіз». Я прийняв у своє серце 
усе,  усі ваші думки, висловлені щодо цього девізу і по-
годжуюся з ними, бо знаю, що вони походять від Святого 
Духа. Та все ж я хотів би продовжити тему нашої зустрічі 
й повести мову про небеса. Тому вибрав біблійну цитату 
з Нагірної проповіді: «Збирайте собі скарби на небі». Це – 
добре відомі й не дуже популярні слова.

Що саме Господь Ісус бажав висловити цими словами? 
Прийнято казати, що ними Він наголошував на тому, що 
все земне є дочасним і тлінним, тому треба віддавати пе-
ревагу небесам, тобто вічним і нетлінним цінностям. Це, 
звичайно, правильно. Проблема полягає тільки в тому, що 
складається враження: сьогодні нам треба працювати, 
відмовлятися від усього й тільки те робити, що збирати; а 

«Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хро-
бацтво не нівечить і де злодії не пробивають стін 
і не викрадають».

Слово із Біблії: Від Матвія 6, 20
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колись, коли ми помремо, чи коли прийде світові кінець, 
коли ми потрапимо в небеса, то будемо насолоджуватися 
зібраними на землі духовними скарбами. Отже, сьогодні 
нам треба працювати, аби колись у потойбічному світі, у 
небесах, у вічності, розкошувати. Це певною мірою так, 
однак, гадаю, не викликає в нас особливого захоплення.  

У цьому слові захований значно глибший смисл. У ньо-
му йдеться не тільки про дочасне й про вічне. У ньому 
йдеться ще про те, що на землі панує зло, а на небесах, де 
перебуває Бог – добро. Саме так можна розуміти ці слова. 
Збирайте скарби не на землі, де панує зло; а на небесах, 
де перебуває Бог.

Милостивий Бог не очікує від нас, щоб ми повністю нех-
тували своїм земним життям і вважали все матеральне і 
земне поганим і злим. Мені вже не раз доводилося вести 
мову про те, що якщо уважно читати Євангелії, то поба-
чимо, що Ісус насолоджувався життям. Він бував на свя-
тах, там їв і пив. У Нього були друзі. Він не нехтував Своїм 
земним життям. Адже, справді, не все земне є поганим; а 
добрим є тільки те, що буде колись в небесах, у потойбіч-
ному світі, коли ми помремо. 

Ми, Божі діти й християни, сміємо насолоджуватися 
своїм земним життям. Одне не виключає іншого. Навпаки. 
Збираючи небесні скарби, ми краще пораємося зі своїм 
земним життям. І Бог, напевно, бажає, щоб ми були Його 
успішними й життєрадісними дітьми. Ми не зобов’язані 
тільки страждати, сумувати й відмовлятися від усього на 
цій землі. Ні, ми сміємо насолоджуватися земним життям 
і не нехтувати грошима й успіхом. 

Перші апостоли раділи, що в колі їхніх учнів і перших 
християн були багаті люди.Згадаймо про Лідію. Вона ро-
била чимало доброго для апостолів і для церкви. Її біз-
нес був прибутковим і вона виділяла гроші для громади 
і за це Бог благословив її. Ми не сміємо також нехтувати 
людськими знаннями. Апостол Павло, слава Богу, був ро-
зумною людиною і володів неабияким багатством знань. 
Чи була б наша Церква сьогодні такою, як вона є, якби 
не було апостола Павла з його знаннями і здібностями, з 
культурою, яку він ширив. Отже, нам не слід нехтувати ані 
земними благами, ані земними радощами, ані земними 
знаннями. Важливо тільки правильно розставляти пріо-
ритети й прагнути найперше скарбів, які на небі. 

Що таке скарби на небі? Це – Ісус Христос. Він є вели-
ким скарбом, що має неперевершену й вічну цін-
ність. Шукаймо цей скарб. Як саме? Вірмо в Ісуса 

Христа й намагаймося дедалі більше поглиблювати свою 
віру. Скарбом є також знання про нашого Господа й Учителя, 
знання про Божого Сина. У пізнанні Ісуса Христа заховані усі 
скарби світу. Тому здобуваймо дедалі більше знань про Го-
спода Ісуса, усе більше пізнаваймо Його. Учімося розпізна-
вати Господа. Учімося бачити Його. Пізнаваймо Його таким, 
яким Він є.

Володіти скарбами Ісуса Христа означає також набува-
ти Його рис й сутності, мислити Його думками. Отже, во-
лодіти скарбами Ісуса Христа – означає виявляти тверду 
віру в Нього, здобувати великі знання про Ісуса Христа 
й набувати Його рис і чеснот. Однак, ці скарби не пада-
ють нам з небес. У нашій біблійній цитаті йдеться про те, 
що ми маємо збирати ці скарби. Аби щось зібрати, треба 
докладати чимало зусиль; треба неабияк працювати, аби 
знайти те, що бажаємо зібрати. А потім треба цим заво-
лодіти й оберігати його.  

Як нам зібрати й заволодіти цим скарбом – Ісусом Хри-
стом? Як здобути віру й знання про Нього, як набути Його 
рис?

Щоб віднайти ці скарби, ми маємо працювати, ми має-
мо шукати їх. І для цього – по-перше: ми маємо молитися. 
У молитві ми шукаємо Ісуса Христа. Це праця, яку ніхто за 
нас не виконає. Кожен особисто має виконувати цю моли-
товну працю. Ми маємо молитися за свою віру: «Господи, 
укріпи мою віру. Господи, дозволь мені ще більше пізна-
ти Тебе. Господи, дозволь мені бути таким, як Ти». Про це 
нам треба невтомно молитися. Брати й сестри, молімося 
все щиріше й щиріше: «Господи укріпи мою віру. Господи, 
дозволь мені спізнати Тебе; дозволь мені бути таким, як 
Ти».

    Саме такого скарбу ми шукаємо. Саме ним ми бажає-
мо заволодіти і для цього докладаємо чимало зусиль. 

Як ми ще маємо збирати цей скарб? Завдяки Божому 
слові. Коли ми засвоюємо Боже слово й зберігаємо його 
в своєму серці. Боже слово ми знаходимо в Священному 
Писанні. Боже слово ми чуємо під час богослужінь. Од-
нак, воно не є готовим продуктом, який купляють й од-
разу споживають. Сьогодні заведено купляти продукти, 
розпаковувати й одразу споживати їх. Зі словом Божим 
все відбувається по-іншому. Воно не є готовим до вжитку 
«продуктом». З ним треба щось зробити. Його треба за-
своювати, приймати в своє серце. 

Мимоволі я згадую вчорашню подіумну дискусію. 
Одна юна сестра казала: «Для мене важливо взяти з бо-
гослужіння дві-три думки. Я розмірковую й заховую їх у 
своєму серці». Ось як все просто. Поступайте саме так, 
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                  Що таке скарби на небі? 
                               Це – Ісус Христос
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люба молодь! Беріть з собою з богослужіння декілька 
думок, а потім відводьте час і розмірковуйте над ними, 
обмінюйтесь цими думками з ближнім і запитуйте в себе: 
«Як мені застосувати їх у своєму житті? Чи є вони для мене 
важливими?» Важливо прийняти рішення: «Я бажаю саме 
так поступати й почну це робити якнайшвидше». Тільки 
так можна здобути скарб – Ісуса Христа. Якщо розмірко-
вувати над Його словом, зберігати його в своєму серці 
й відповідно поступати. Так поступали ще наші батьки. 
Отже, досі нічого не змінилося. Небезпека полягає сьо-
годні в тому, що всі ми є вельми завантаженими – бого-
служіння закінчилося і ми мерщій – до іншого заходу. Ні, 
відводьмо час і розмірковуймо над Божим словом.

Як ще ми можемо збирати скарб – Ісуса Христа? Коли 
ми достойно відзначаємо Святе Причастя. Маю на 
увазі не зовнішні прояви. Для достойного споживан-

ня Святого Причастя потрібна інтенсивна підготовча робо-
та. Підготовкою до єднання з Ісусом Христом є прощення 
гріхів. Ісус Христос мовив: «Робіть це на спомин про Мене, 
доколи Я прийду». Отже, важливо перед святкування Свято-
го Причастя розмірковувати над Господом Ісусом; важливо 
уявляти собі, що саме Він звершив для мене; Яким Він є; які 
в Нього думки й наміри по відношенню до мене? Це – осо-
биста праця кожного з нас. Її за нас ніхто не виконає. І чим 
більше ми розмірковуємо над Ісусом Христом, тим величні-
шим Він постає перед нами. Тим вагомішим є для нас свят-
кування Святого Причастя. І так ми набуваємо сутність Ісуса 
Христа й дедалі більше уподібнюємося до Нього.   

Наведу ще останній пункт відносно того, як нам зби-
рати цей скарб? Перебувати у спільноті Божих дітей. Для 

цього треба трохи попрацювати, трішки пошукати, «коп-
нути» глибше. Так знайдемо у спільноті Божих дітей цей 
скарб, а інколи – навіть у спілкуванні з ближнім. Таке тра-
пляється частіше. Якщо ми бачимо людину, яка поводить 
себе достойно, яка реагує так, що виникає думка: «Саме 
так поступив би Господь Ісус. Саме так я уявляю собі Го-
спода Ісуса». У нашому житті трапляється чимало випад-
ків, коли люди з нашого оточення відображають сутність 
Ісуса Христа, але для цього нам треба бути вельми спо-
стережливими й уважними. 

Коли ми збираємо цей скарб, то багатіємо. То виконує-
мо передумови для того, аби осягнути вічне життя. Але 
й наше земне, повсякденне життя стає тоді багатшим. 
Чому? Бо ми маємо прекрасного Друга. Я знаю, що нічого 
нового вам не скажу. Але знову й знову розмірковуймо 
над тим, Яким прекрасним Другом є для нас Ісус Христос. 
Хто заховує у своєму серці цей скарб, той є вельми бага-
тим, той живе з упевненістю: «У мене є Друг, Який любить 
мене понад усе. Який віддав за мене все. Він любить мене 
беззастережно, навіть якщо я, бува, зроблю безглуздий 
учинок; навіть якщо я допущу велику помилку; навіть 
якщо я поведу себе погано й за це всі мене зневажають! 
Він любить мене таким, як я є!». Це – неабиякий скарб! Чи 
багато людей можуть сказати про себе: «Мене люблять 
таким, як я є»? Таке почуєш не від кожної подружньої 
пари. Але в нашому Другові, Ісусові Христові, ти можеш 
бути абсолютно впевненим: «Він любить мене, що б зі 
мною не трапилося. Ніхто не сміє посягнути на цю любов. 
Ніхто не сміє зруйнувати її». Це – велике багатство.

Хто володіє скарбом, Ісусом Хритом, той є багатою лю-
диною. Адже він має прекрасного Друга. Він живе, твердо 
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      Віра в Ісуса Христа робить людину вільною
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знаючи, що Ісус любить його. Це багатство перевершує 
вартість мільярдів євро цього світу. Ісус – надійний Друг! 
Ми впенені: Він поступає так, як говорить; Він виконує те, 
що обіцяє. Так не поступає жодна людина. На жодну лю-
дину ми не можемо покластися. Кожен з нас не раз по-
трапляє у ситуацію, коли розуміє, що не може виконати 
обіцяного. З Господом Ісусом все відбувається по-іншому. 
Він абсолютно надійний, Він виконує обіцяне. Ісус, наш 
Друг, завжди каже нам правду. Він завжди підказує нам, 
в якому стані ми знаходимося; з великою любов’ю, але – 
абсолютно правдиво.

У світі є так багато неправди: одні люди лицемірять, бо 
ми їм потрібні, бо домагаються від нас чогось. Тоді вони 
кажуть нам тільки те, що нам до вподоби. Інші люди по-
стійно критикують нас. Що б ти не робив, їм усе не так. І 
ти ніколи їм не вгодиш. 

Наш Друг, Ісус Христос, завжди каже нам правду про 
нас. З любов’ю і лагідно. Він нам завжди підкаже, у якому 
стані ми перебуваємо. Я кажу вам, брати й сестри, що це – 
скарб, який цінніший від золота. У нас є найкращий Друг. 
Хто знайшов і володіє цим скарбом, той володіє неабия-
ким багатсвом. Той здобув свободу в Ісусі Христі. Віра в 
Ісуса Христа робить людину вільною. Віра звільняє її від 
будь-яких прив’язаностей; особливо – від матеріальних і 
земних. 

Нам, звичайно, потрібні земні блага. Я також радію, що 
маю що їсти, і що пити. Але коли людина володіє скарбом, 
Ісусом Христом, то вона знає, що її щастя не залежить 
тільки від земних благ. А це вельми важливо у наш час.

 

Будь-яка людина бажає бути щасливою. Нам день у 
день пояснюють, чим ми маємо володіти, і що маємо 
робити, аби бути істинно щасливими. Хіба ви не помі-

чаєте цього? Суспільство намагається нав’язати нам думку 
про те, чим ми маємо володіти, і що маємо робити, аби бути 

АПОСТОЛ 
КЛЕМЕНТ ГЕК:
«Я хочу поставити вам запи-
тання: «Чи є у тебе хвилька 
часу? Чи є у тебе час, аби 
розмірковувати над Ісусом 
Христом?» Першоапостол вів 
мову про молитву. Чи маєш ти 
хоч трохи часу на молитву, на 

особисте спілкування з Богом?»

АПОСТОЛ 
МАРТІН ШНАУФЕР: 
«Зроби своє життя багатим і 
для цього зосереджуйся на 
скарбах, які мають істинну 
цінність. Вони не лежать про-
сто на поверхні, але їх легко 
можна взяти з собою. Про них 
Ісус Христос вів мову в притчі 

про скарб у полі». 

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
БЕРНД КОБЕРШТАЙН:
«Ісус любить тебе! Навіть – 
тоді, коли ти думаєш, що тебе 
ніхто не любить. Поміркуйте 
самі: «Чи послав би Отець 
Свого улюбленого Сина на 
землю, якби не любив нас?» і 
«Чи прийшов би Ісус Христос 
на землю, якби ми не були для 
Нього скарбом?»
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щасливими. А якщо в нас цього немає, то ми, як вони гада-
ють, є нещасними. Нісенітниця! Людина, яка володіє скар-
бом, Ісусом Христом, вільна від будь-яких земних прив’яза-
ностей. Вона не може обійтися без матеріальних благ, але 
не ставить їх у залежність від свого щастя. Вона зберігає ду-
шевну рівновагу. Отже, свобода від земних прив’язаностей 
– це прекрасний скарб. 

Така людина є також вільною у спілкуванні зі своїм 
ближнім, вона є вільною від будь-якої упередженості. 
Коли всі засуджують ближнього, то вона вільна від цьо-
го. Вільна людина здатна плисти проти течії і казати: «У 
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мене є інша думка», бо вона знає Ісуса Христа. Така лю-
дина може розпізнавати в ближньому, навіть якщо він є 
недоброю людиною, Ісуса Христа. Якщо ближній не має 
у що одягнутися чи перебуває у в’язниці, то вона все ж 
здатна розпізнати у ньому Ісуса Христа й бачити його 
таким, яким бачить його Ісус Христос. Отже, вільна лю-
дина не залежить від упередженостей інших людей. Це 
– скарб, що цінніший від золота! Бути вільним від суджень 
світу про ту чи іншу людину – це неабияка свобода! Отже, 
будьмо вільними від будь-якої упередженості, будьмо 
вільними від думки, яка переважає в суспільстві. Вільна 
людина бачить ближнього таким, яким бачить його Ісус 
Христос. Тому бачімо в ближньому душу, яку любить Ісус 
Христос. Коли ми допомагаємо йому, то ми допомагаємо 
Господові. Це – свобода в Ісусі Христі. 

Молода людина, яка володіє скарбом, Ісусом Христом, 
здатна стати такою, якою вона хоче стати. Вона бажає 
осягнути єднання і спілкування з Ісусом Христом. Вона 
бажає правити з Ісусом і спроможна з Його поміччю до-
могтися цього. З допомогою Ісуса Христа така людина 
здатна здолати будь-які перепони на своєму шляху. Адже 
вона може робити те, що забажає: «Я бажаю повернути-
ся до Отця. Я бажаю перебувати з моїм Господом на віки 
вічні. Я бажаю бути таким, як Він». З допомогою Ісуса Хри-
ста така людина може домогтися будь-чого. Це – свобода 
людей, які володіють скарбом, Ісусом Христом. Для такої 
людини немає жодних перепон. Вона може робити те, що 
бажає; вона може стати такою, якою бажає стати, бо Ісус 
Христос допомагає їй у цьому. Отже, свобода у Христі – 
це дорогоцінний скарб. 

Хто володіє скарбом, Ісусом Христом, той проявляє 
Божу мудрість. Апостол Павло наголошував на тому, 
що в Ісусі Христі сховані «всі скарби мудрости і знання» 
(Колосян 2, 3). Хто володіє скарбом, Ісусом Христом, той 
має Божу мудрість. Ця мудрість немає нічого спільного з 
людським віком чи життєвим досвідом. Людина, яка во-
лодіє цим скарбом – вірою в Ісуса Христа, знанням про 
Нього, Христовими чеснотами і рисами, здатна жити му-
дро. Рішення, які вона приймає, не завжди є абсолютно 
правильними й не завжди найкращими. Але, приймаючи 
їх, вона радиться з Ісуом Христом; тому впевнена, що не 
зійде з істинного шляху. Адже вона пам’ятає про Ісуса 
Христа; вона пам’ятає про Його Заповіді; вона пам’ятає 
про Його любов, тому, перед тим як прийняти рішення, 
радиться з Ним. Коли будеш так поступати, мій брате, моя 
сестро, то ніколи не схибиш. Про такі рішення ти ніко-
ли не пошкодуєш. Адже вони обумовлені мудрістю Ісу-
са Христа. Хто володіє цим скарбом у своєму серці, той 
поступає мудро зі своїм ближнім, і не будує своє щастя 
за його рахунок. Той поводить себе так, як Ісус очікує від 

ОСНОВНІ ДУМКИ:
Віра в Ісуса Христа, знання про Божого 

Сина й слідування за Ісусом Христом зба-
гачують нас у Бозі. Ісус Христос – наш най-
кращий Друг. Він робить нас багатими й 
мудрими.   

нього; він нікого не ображає. Він не прив’язаний до зем-
ного, а тому йому значно леге прощати ближньому. І це 
зрозуміло: чим більше я прив’язаний до земного, до зем-
них скарбів, тим важче мені прощати. Адже коли людина 
спокійно ставиться до земних втрат і не драматизує їх, то 
їй легше прощати ближньому. Людина живе прекрасним 
життям, коли впевнена, що нікого не ображає, що не бу-
дує свого щастя за рахунок ближнього, і що їй легко про-
щати ближньому. Це – прекрасний скарб мудрості. 

Хто заховує у своєму серці цей скарб, той бережно ста-
виться до навколишнього середовища. Така людина ро-
зуміє: «Світ належить не мені, а є Божим даром; його по-
дарував нам Небесний Отець». Така людина знає: «Я маю 
думати про свого ближнього. Я маю бережливо ставити-
ся до земних ресурсів». Отже, не будьмо егоїстичними, а 
мудро й обачно відносімося до навколишнього середо-
вища. Пам’ятаймо про майбутні покоління. Пам’ятаймо 
про людей, які живуть в усіх куточках світу. Їм теж нале-
жить цей створений Богом світ. Тоді ми будемо ставитися 
мудро до навколишнього середовища. Тепер ви знаєте, 
що означає мати скарб – Ісуса Христа.

Дорога молодь, саме таким є моє сьогоднішнє послан-
ня до вас. Збираймо скарби на небі, аби вже сьогодні ви-
конати передумови того, щоб осягнути вічне життя; аби 
вже сьогодні бути життєрадісними й успішними Божи-
ми дітьми. Збираймо для цього ці нетлінні скарби – віру 
в Ісуса Христа, знання про Нього, риси Ісуса Христа – у 
молитві, у Божому слові, у Святому Причасті, у взаємно-
му спілкуванні. Так ми знайдемо прекрасного Друга. Так 
ми здобудемо свободу в Ісусі Христі й мудрість тих, які 
володіють неперевершеним скарбом – Ісусом Христом. 
Цього я бажаю усім нам.
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Людина, для якої Ісус Христос є скарбом у небі, 
зазнає від Нього найбільшу поміч у своєму житті. 
Бог створив усе необхідне, аби людям жилося до-
бре. Апостол Павло заохочує нас використовувати 

можливості створеного Богом світу й не дозволяти іншим лю-
дям ускладнювати наше життя. «А коли ви з Христом умерли 
для стихій світу, для чого, наче б ви ще в світі жили, піддає-
теся приписам:  «Не дотикайся, не куштуй, не рухай!» Усе це 
нищиться від уживання його згідно з законами й навчанням 
людським» (Колосян 2, 20–22). Хто перебуває з Христом, той 
володіє неабияким багатством, адже віра в Ісуса Христа ро-
бить нас істинно вільними. Така людина не сковує себе люд-
ськими настановами, а орієнтуємося на Ісуса Христа. Апостол 
Павло наголошує на тому, що все дозволено, та не все є ко-
рисним. Не дозволяймо, отже, полонити себе земними прина-

дами; не дозволяймо, аби вони панували над нами; пануймо 
самі над ними (пор. 1-е Корінтян 6, 12). Саме таке доручення 
Бог дав людям! Бог невтомно працює над тим, аби поверну-
ти людину в єднання та спілкування з Собою, аби вона знову 
була подібною до Нього. Це – мета Божого плану спасіння, яка 
стане реальністю для людей, які поставили собі це за мету й 
працюють над її осягненням. Це проявляється, приміром, у 
наступному:
n Якщо нас покинули, якщо нас не розуміють чи навіть пере-
стали любити, то ми, хоча й сумуємо, все ж не впадаємо у від-
чай; бо знаємо, що маємо скарб на небі!
n Якщо нам доводиться зазнавати спокуси, то ми рівняємося 
на Ісуса Христа й противимося злому.
n Якщо нам доводиться приймати життєво важливі рішення і  
переживати кризову ситуацію, то ми не втрачаємо здорового 

глузду. Бо мудрість, яка походить від віри, сповнює 
нас миром і спокоєм. 

Так віра й знання про Ісуса Христа допомагають 
у земному житті й ведуть нас до вічного життя. 
Знання про те, що Ісус Христос любить нас і що ми 
наділені свободою Божих дітей, а також мудрість 
від Святого Духа становлять смисл і зміст нашого 
життя. 

Вольганг Надольний

Ісус Христос – допомога в житті
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ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 17.05.1956
ПРОФЕСІЯ: інженер-будівельник
ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 16.01.2005 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Берлін і Бранденбург (Німеччина), Росія, Біло-
русь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, 
Монголія і Північна Корея.

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ
ВОЛЬФГАНГ НАДОЛЬНИЙ

Окружний апостол Надольний разом з Першоапостолом Шнайде-
ром під час Дня молоді 2017 року в Берліні-Бранденбурзі

СЛОВО Й ВІРА  | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ

Послання
апостола
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Нещодавно в суботу моя дружина поїха-
ла в церкву, аби полити квіти. Я поїхав 
разом з нею. Проходячи через порож-
ні церковні приміщення, я натрапив на 

свіжий номер нашої молодіжної церковної бро-
шури. Будь-яка друкована література викликає 
в мене інтерес, тому я взяв її до рук і, гортаючи 
сторінки, побачив заголовок «Моя громада че-
рез 20 років?». Він неабияк зацікавив мене. Мені 
захотілося взнати думку молодих людей про це.

Спершу я почав розмірковувати про себе: 
щонеділі я зустрічаюся зі своїми братами і 
сестрами у громаді, а з багатьма – також серед 
тижня. Ми ведемо мову про різне, про щось 
важливе й менш важливе, а також – про погоду 
чи про свої болячки. Стаття молодіжної брошури 
викликала в мене думку, що існує ще одна тема, 
яка є вельми важливою як для мене, так і для моїх 
братів і сестер – це громада. Про неї ми рідко 
ведемо мову. З одного боку, це – добрий знак; бо 
якщо в громаді все гаразд, то воно сприймається 
як належне, як таке, що не варте уваги.

А молоді люди, як випливає із статті, добре 
знають: моя громада буде через 20 років зовсім 
іншою. Вона, очевидно, буде знаходитися 
в другому місці й до неї доведеться довго 
добиратися. Це, напевно, неабияк вплине на 
життя громади, на репетицію хору й оркестру, на 
заняття з конфірмантами та з релігії, на зустрічі з 
обговоренням актуальних тем та на інші церковні 
заходи – усіх їх доведеться організовувати в 
неділю до чи після богослужіння. Інакше, як 
вважають молоді люди, багато братів і сестер 
будуть відірваними від життя громади.

Раптом я прозрів і збагнув, що сьогоднішня 
молодь розуміє, що їй, аби зберегти громаду, 

доведеться у близькому майбутньому брати 
на себе відповідальність. Якщо я правильно 
зрозумів цю статтю, то молоді люди вже сьогодні 
готові до цього. Вони розмірковують над тим, 
як організувати громаду з огляду на зміни, що 
відбуватимуться; як правильно розставляти 
пріоритети в житті громади, і як зберегти, ба навіть 
підсилити, привабливість громади як з середини, 
так і ззовні. 

Таке завзяте і реалістичне, спрямоване у 
майбутнє мислення молоді викликало в мене 
неабияку радість – хоча я довідався про це не 
від них самих, а прочитав у статті молодіжної 
брошури. Я надто рідко спілкуюся з молоддю. 

І все ж молоді люди викликали в мене неабияку 
радість! Адже вони могли б просто сидіти, склавши 
руки; сховати голову в пісок і, задовольняючись 
радісною безтурботністю, керуватися словами 
дещо видозміненого рейнського крилатого 
вислову: «З Богом все буде гаразд!». – Навіщо нам 
вже сьогодні ламати собі голову? Ні, громада є 
важливою для молоді. Громада є для них не просто 
феноменом, організованим «стариками», і життя 
у ній зводиться не тільки до того, аби пасивно 
насолоджуватися її «принадами».  

А я про все це й нічого не знав! Чому? Бо я 
ніколи не вів мову з молодими людьми на цю 
важливу тему. Адже у суспільстві, як й у церкві, і це 
очевидно, у спілкуванні між молодими й старшими 
людьми пролягає малопомітна межа. Отже, перед 
нами усіма стоїть вельми важливе завдання: 
плекати спільність, єднатися, спілкуватися й 
співпрацювати один з одним. Разом з милостивим 
Богом ми впораємося з цим завданням! І це додає 
нам радості й упевненості. 

Моя громада – і я?

Ф
от

о:
  ©

 m
ic

ro
m

on
ke

y 
– 

Fo
to

lia
.c

om
МІРКУВАТИ –
СЛІДУВАТИ



НС, 9/201714

Одна ще доволі молода жінка 
– назвемо її Оленою – поча-
ла скаржитися на слабкість 
та сильні болі в животі. Піс-

ля термінового обстеження в клініці 
лікарі поставили діагноз: рак кишків-
ника. Хвороба була вкрай занедбана, 
тож жінку в терміновому порядку го-
спіталізували.

Лікарі, порадившись, зваживши всі 
«за» та «проти», дійшли висновку: уря-
тувати пацієнтку може лише невідклад-
не оперативне втручання. Це – остан-
ній шанс. Лікарі почали вмовляти хвору 
погодитись на операцію, але Олена, не 
дивлячись на внутрішній страх, чомусь 
категорично відмовлялася від операції. 
Пояснити свою відмову вона ніяк не 
могла: «Ні і все!» І лікарі, і навіть медсе-
стри намагалися переконати її в необ-
хідності операції, але безрезультатно.

Жінка була невіруючою, але перед 
лицем смерті почала шукати Бога. І їй 
випала така нагода. Побачивши Біблію 
в руках у сусідки по палаті, яка вияви-
лася парафіянкою Новоапостольської 
церкви, Олена почала часто розпитува-
ти про Бога, про віру, про Ісуса Христа.

По п’ятницям і суботам до сусідки по 
палаті приходив священик, її чоловік, 
і довго розмовляв з нею, молився і 
святкував Святе Причастя. Олена теж 
почала брати активну участь у бесідах 

про віру, про покаяння, і разом з ними 
молилася. Через два тижні вона тут же, 
у лікарняній палаті прийняла святе хре-
щення Водою.

Настав час повторного, ще більш де-
тального обстеження. Лікарі наполег-
ливо переконували Олену погодитись 
на операцію. Але під час повторного 
обстеження виявилося, що рак у неї з 
метастазами, і операція вже не допом-
оже. До того ж, у жінки слабке серце, і 
навряд чи вона витримає оперативне 
втручання. Тепер уже лікарі відмови-
лися від операції. Немає сенсу: у жінки 
немає жодних шансів на одужання.

Зараз Олена повільно помирає. Вона 
це усвідомлює, але страху в неї вже 
немає. Її відвідують священик з дру-
жиною, яка тим часом одужала; вони 
разом читають Біблію й ведуть бесіди 
про Бога. Ніхто не міг зрозуміти, у тому 
числі й Олена, чому вона тоді навідріз 
відмовлялася від оперативного втру-
чання. Але якщо б тоді Олена погодила-
ся на операцію, то у неї не було б часу 
й можливості покаятися й охреститися, 
смерть настала б раніше. І в неї не було 
б шансу зазнати духовного народжен-
ня, народження згори, а отже, - спасін-
ня безсмертної душі. Одному лиш Бо-
гові все відомо. «У серці людини багато 
думок, але виповниться тільки задум 
Господній» (Приповісті 19,21).   АЕ/Я

Останній 
шанс

Людина планує, а Бог керує. 
Людські плани, навіть якщо 
вони продумані до дрібниць й 
добре виважені, є недосконали-
ми й мінливими. Бог же тво-
рить завжди все всім на благо.

ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД
Ф
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Храм 
у Єрусалимі
Ізраїльтяни вважали храм житлом Бога. У ньому проводили 
богослужіння, й на свята у Божий дім вирушала 
велика кількість віруючих людей, щоб поклонитися Богові, 
принести Йому жертву й відзначити цю подію. 

Коли цар Давид переніс КОВЧЕГ ЗАВІТУ в 
Єрусалим, то вирішив збудувати там храм, в 
якому буде розміщено ковчег зі скрижалями. 
Однак Бог через пророка Нафанаїла сказав 

йому, що не він, а його син Соломон збудує Божий 

храм. 
  ПЕРШИЙ ХРАМ, збудований царем Соломоном у 

Єрусалимі, був частиною царського палацу. Будівля 

була подібною до скинії, переносного намету, що 

слугував ізраїльтянам святинею під час їхнього 

мандрування пустелею. У Біблії, у 1-ій книзі Царів 6, 7 

і далі повідомляється про будівництво цього храму: 

будова була повернута вікнами на схід і стояла на 

прямокутній платформі. ЇЇ розміри: біля 27 метрів 

довжини, 9 метрів ширини й 13,5 метрів висоти. 

Над зведенням цієї споруди працювали впродовж 

семи років майже 180  000 людей. Храм складався з 

ТРЬОХ ЧАСТИН: через «передній двір» можна було 

потрапити у «Святе», за яким знаходилося «Святе 

Святих». По боках розміщалося два сховища. У них 

зберігалися пожертви й храмові скарби. Внутрішні 

приміщення були облицьовані кедровими дошками й 

покриті щирим золотом. У СВЯТЕ мали право входити 

тільки священики й левіти. Там на вогнищі жертовника 

й на столі хлібоприношення  вони приносили жертви 

всепалення й хлібні жертви. 
  У СВЯТОМУ СВЯТИХ знаходився ковчег зі 

скрижалями. У це темне приміщення мав право 

входити лише первосвященик, глава над усіма 

священиками, однак – тільки один раз на рік.
  На ПЕРЕДНЬОМУ ДВОРІ  храму був розміщений 

вівтар, на якому приносилися у жертву тварини. 

Поряд стояло «мідне озеро», велика ванна з водою, 

у якій священики обмивалися, перш, ніж входити до 

храму.
  У 586 році до Р. Х. Вавилонський цар 

НАВУХОДОНОСОР здобув перемогу над Юдейським 

царством. Ізраїльтяни були захоплені в полон й 

депортовані у Вавилон («Вавилонський полон»). 

Місто Єрусалим, а також храм були зруйновані. 

Цінні предмети з бронзи, срібла й золота були 

вивезені у Вавилон. Коли майже через 50 років 

ізраїльтяни повернулися у свою країну, то почали 
ВІДБУДОВУВАТИ  ХРАМ. Цей другий храм був 

збудований у 515 році до Р. Х., однак він не був таким 

розкішним, як перший, оскільки у населення було 

для цього мало коштів. До того ж, ковчег Завіту було 

втрачено, тому в «Святому Святих» скрижалей не було.  
  Через майже 500 років храм зруйнувався. У 20 році 

до Р.Х. цар Ірод наказав збудувати НОВИЙ ХРАМ – так 

він бажав здобути прихильність народу. Цей храм був 

набагато більший і прекрасніший, ніж два перших. 

Зовнішні стіни були вкриті золотом. Він височів на 

плоскому пагорбі, і його оточувала висока колонна 

зала. У критий внутрішній двір могли заходити тільки 

євреї. У ньому був передній двір, призначений для 

жінок; усередину храму дозволяли заходити тільки 

чоловікам. 
  ХРАМ  ІРОДА зруйнували римляни в 70 році після 

Р.Х., а його скарби вивезли в Рим. З тих пір у Єрусалимі 

більше не зводили храму. Однак руїни цієї величної 

споруди збереглися досі.  

У даній статті публікується додатковий 
матеріал, розміщений у рубриці «Із Біблії» дитя-чого журналу.    Н
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ВІРА І СУСПІЛЬСТВО / ЗНАННЯ БІБЛІЇ

    Святе Святих Святе

    Передній двір ізраїльтян
   Передній двір для жінок
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Батьки Луїзи рік тому розлучились. Семирічна дівчинка проводить вихідні дні по черзі то в батька, 
то в мами. Нова супутниця життя батька не вірить у Бога; коли Луїза в них удома, то в неділю вранці 
вони всі разом йдуть не до церкви, а на ігровий майданчик. А на наступні вихідні Луїза з мамою йде на 
богослужіння, де дівчинка відвідує недільну школу. Оскільки Луїза приходить на заняття лише двічі на 
місяць, у неї чимало прогалин у знаннях, а її «недоречні» запитання дошкуляють іншим дітям і вчите-
лям. Чому все ж варто інтегрувати Луїзу в групу, пояснює єпископ на заслуженому відпочинку Еберхард 
Кох.

П
ереважно саме батьки прищеплюють віру дітям. 
Молитва біля колиски немовляти чи біля ліжечка 
хворої донечки, а також щоденні молитви перед 
споживанням їжі є першим дитячим досвідом 

зустрічі з Божественним. Завдяки молитві й біблійним 
історіям віра передається в сім’ї з покоління в покоління.  
Цей ранній дитячий досвід справляє неабиякий вплив на 
дитину. Спільна молитва завжди була хорошим способом 
зробити дітей чутливими до Божественного й до велич-
ного. Завдяки молитві дитина починає розуміти, що люди 
можуть спілкуватися не лише один з одним і звертатися 
один до одного, а й – до Бога.

Сім’я – школа життя й віри
У християнських сім’ях батьки завжди переймалися пи-
танням: як можна познайомити дитину з основними по-
стулатами й досвідом своєї віри; у якому віці починати цю 
працю, як дібрати слушні слова, аби дитина зрозуміла їх? 
При цьому, звичайно, ми повинні бути свідомі того, що 

первісний світ дитини – батьки, сім’я, дім – є визначаль-
ним фактором її виховання й становлення. Цей первісний 
світ є першою й найважливішою школою життя й віри. 
Сьогоднішнє життя людей немислиме без сучасних за-
собів комунікації. Життя, яке пов’язане із повсякденним 
натисканням кнопки пульта, істотно впливає на світогляд 
дитини. Засилля ЗМІ майже не залишає дітям шансу на те, 
аби вони самостійно організовували своє життя. Допом-
агати дітям бути активними й мрійливими, брати участь 
в організації власного життя – це завдання, яке стоїть не 
лише перед батьками, а й перед церквою та громадою. 
Тому важливо, аби дитина активно долучалася до життя 
громади; аби церковне життя було для неї невід’ємною 
частиною її життя.

Недільна школа – ритуали 
формують стосунки й довіру
У цьому взаємозв’язку варто зазначити, що для батьків 
з дітьми до чотирьох-п’яти років перебування на бого-

          ДІТИ В СІМ’Ї ТА В ГРОМАДІ

ПРО АВТОРА: єпископ на відпочинку Еберхард Кох 

народився в 1950 році в Німеччині. Після закінчення 

університетського відділення германської філології 

й музики він працював учителем гімназії. Він, батько 

трьох дітей, був зведений у сан єпископа в 1995 році 

й опікувався братами й сестрами регіону діяльності 

апостола Фолькера Кюнле. Окрім цього, він був ініціа-

тором та учасником різних проектних і робочих груп.
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служінні є здебільшого втомливим і вимагає від них  не-
абиякої терпеливості. Поведінка малолітніх дітей є непе-
редбачуваною; вони часто є непосидючими й вимагають 
до себе постійної уваги – за винятком, якщо сплять … І 
тоді богослужіння перетворюється для батьків у неабия-
ку напругу. Кімнати для батьків з дітьми, які є в багатьох 
церквах, можуть трохи зняти цю напругу. Однак зро-
зуміло, що вся увага батьків все одно постійно прикована 
до дітей, а не до богослужіння. Діти, у свою чергу, швидко 
починають нудьгувати, бо не розуміють надто абстрактну, 
складну й незрозумілу для них проповідь.
І на допомогу батькам приходить недільна школа для 
дошкільнят і дітей шкільного віку. У недільній школі для 
дошкільнят «передача знань не є основним завданням. 
Дітям у цьому віці потрібно насамперед прищепити по-
чуття захищеності й вкласти в їхні серця радість у вірі» 
(див. Катехізис Новоапостольської церкви  - далі КНЦ, пп. 
12.4.1.1.1). Недільна школа покликана поглибити знання 
дітей з релігії, пробудити в них інтерес до спілкування 
дітей з дорослими, які об’єднані спільною вірою. Вона 
допомагає дітям «узгоджувати набуті знання з подіями 
з їхнього світу почуттів» (КНЦ, пп. 12.4.1.1.2). У недільній 
школі діти отримують відповідно до свого віку знання 
(біблійні історії, значення таїнств, церковні свята і т.д.). 
При цьому, як і в недільній школі для дошкільнят, врахо-
вується індивідуальний ритм дітей.

Прищеплення віри в церковній громаді
Хоч церква є священним місцем, де треба належно себе 
вести, у громаді батькам з дітьми мають радіти; вони ма-

ють почувати себе там комфортно. Якщо діти є співучас-
никами богослужіння й недільної школи, то відчувають: 
від нас також багато залежить, ми потрібні Божій справі. 
Тоді вони почувають себе добре й з радістю приходять 
до церкви. Батьки – більше, ніж будь-хто, – мають потре-
бу в подібному до сімейного спілкуванні, в однодумцях і 
в особистому, сповненому любові спілкуванні в громаді. 
Особливо це стосується матерів і татів-одинаків, кількість 
яких неухильно зростає, яким значно важче влитися й ін-
тегруватися в громаду.
Мамам і татам дуже добре відомо, що значить – брати 
участь у богослужінні з дітьми-дошкільнятами. З іншого 
боку, існує чимало можливостей, аби пробудити в дітей 
інтерес до участі в справах церкви та в богослужінні, 
принести їм радість. І громада також має сприяти цьо-
му. Насамперед, необхідно, аби учасники богослужіння 
виявляли терпимість і не звертали увагу на незручності, 
пов’язані з перебуванням у церкві дітей. Їхня терпимість 
заспокоює й полегшує життя батькам, які й без того пе-
ребувають у постійній напрузі. Для того, аби діти почува-
ли себе затишно в Божому домі, їх потрібно активно за-
лучати до заходів громади: наприклад, до прикрашення 
вівтаря, яким вони милуватимуться у неділю; до зустрічі 
прихожан біля входу в церкву або до прощання, можли-
во, у формі виконання пісні. Хорошим місточком до нала-
годження стосунків з дорослими членами громади може 
бути виставка дитячих малюнків, виготовлених під час 
недільної школи. 

Еберхард Кох

Спів: спів дитячого хору створює 
сприятливу атмосферу в громаді. 
При цьому, важливо мати сталий 
репертуар, аби пісні були відомі 
будь-якій дитині й вони могли під-
хоплювати їх. Важливим є не стіль-
ки якість виконання, як залучення 
всіх дітей до співу. 
Ігри: ігри влаштовують не для за-
повнення часу, а – з певною метою. 
Вони можуть сприяти ближчому 
знайомству дітей один з одним, 

формуванню їх групової діяльності 
чи засвоєнню потрібних знань. Під 
час вибору гри треба враховувати 
місце її проведення і недовго пояс-
нювати правила проведення.
Розповіді: коли дітям розповіда-
ють якусь історію, то вони можуть 
малювати в своїй уяві різні карти-
ни й ситуації. Це сприяє розвитку 
дитячих фантазії й творчості. При 
цьому, вільна розповідь сприй-
мається дітьми значно краще ніж 

читання готового тексту.
Ручна праця: коли діти виготов-
ляють щось своїми руками, то це 
сприяє формуванню їхньої твор-
чості. Дорослі повинні володіти 
відповідною технікою ручної праці, 
аби в будь-який момент прийти ма-
лечі на допомогу. Запропоновані 
дітям завдання не повинні бути 
надто складними, малеча повинна 
насамперед отримувати задово-
лення від того, що щось творить. 

ФОРМИ ДУХОВНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ
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Чому треба  оздоблювати церкву квітами?

Люди здавна надавали велике значення зовнішньому 
оформленню храмів, святинь та культових споруд. Так, уже 
храм у Єрусалимі мав розкішне оздоблення. «Прив’яжіте 
святковую жертву шнурами аж до наріжників жертівника!», 
– читаємо в Псалмі 117. Єрусалимський храм прикрашали з 

нагоди особливих свят по-особливому. Коли згодом христия-
ни почали споруджувати храми й церкви, вони робили це на 
славу Бога досить майстерно й зі смаком. 

Ми залюбки використовуємо для оздоблення приміщень 
квіти й квітучі або вічнозелені гілля. У передріздвяний час ми 
прикрашаємо свої помешкання різдвяними вінками й сме-
рековими гілками. А на Різдво існує традиція ставити ялинку. 

У попередній статті цієї рубрики («Наша сім’я» № 8/2017) ми 
познайомили вас з основними принципами використання 
квітів для прикрашання церковного приміщення в християн-
ських церквах і торкнулися питання, яке здавна непокоїло всіх: 
«Які квіти - зрізані, у горщиках чи штучні - можна використо-
вувати для цього?» У цій статті ми поведемо мову про те, 
навіщо оздоблювати церкву квітами?

«Владу – квітам!» - 
чи мають квіти 
розмовляти в церкві? (Завершення)
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      КВІТИ В ЦЕРКВІ
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Ми зрізуємо гілки й ставимо їх у вазу, аби пізньою зимою й 
ранньою весною прикрасити своє житло квітами. Ранньою 
весною ми викопуємо або зрізуємо перші весняні квіти – пе-
реважно цибулинні рослини – і приносимо їх додому, щоб 
оздобити свої квартири голубими, білими, червоними та жов-
тими квітами. Складається враження, що подібне прикрашан-
ня житла й місць проживання коштовними дарами природи є  
однією з основних потреб людей. Чи однаковою мірою при-
таманна ця потреба чоловікам і жінкам, залишимо на розсуд 
читачів. 

Проте потреба прикрашати помешкання квітами, гіллям й 
іншими дарами природи пришла до нас, здається, із давніх 
давен. І було б неможливо пояснити, якби найсвятіше місце 
для християн, вівтар у церкві, був би в цьому відношенні ви-
нятком.

Так Даніель Геберт із Оснабрюкського «Церковного вісни-
ка», щотижневої газети єпископату Оснабрюк, слушно заува-
жив: «Гарні квіти належаться до інтер’єру будь-якої церкви». 
Квіти покликані підкреслити святковий настрій богослужіння. 
Тож Геберт із захопленням продовжує: «Із кожною квіткою 
чемерника, кожним крокусом, кожним суцвіттям турецької 
гвоздики чи цинією, яку ми приносимо в церкву, ми прино-
симо Боже Творіння і тим самим славимо й хвалимо Бога». 
Подібну благородну думку про квіти в церкві, що передають 
хвалу Богові, звісно, поділяє не кожен.

Як сказано в Біблії, квіти також є знаком повноти життя, 
дарованого Богом, виявом Його великодушності, Його тур-
боти. Тим самим квіти покликані символізувати надію на те, 
що колись життя здобуде перемогу над смертю і ми будемо 
відзначати воскресіння мертвих. Саме тому ми прикрашаємо 
квітами й могили.

Знайти правильну міру
Усюди, де відбувається прикрашення, існує небезпека «пе-

реборщити». Ви, напевне, не раз у житті були свідками того, як 

вівтар розчинявся у морі квітів і невисокому на зріст священ-
нослужителю доводилося проповідувати в прямому значенні 
цього слова крізь квіти. Ще більшою небезпекою є обрати для 
відповідного об’єкта неправильні елементи декору. Хтось, 
можливо, пригадає собі, як в 50–60-ті роки минулого століт-
тя в деяких громадах Новоапостольської церкви намагались 
метровими чи гігантськими фікусами Бенджаміна чи монсте-
рами, виставленими поруч з вівтарем, хоч якось прикрасити 
убогі приміщення й за відносно невеликі кошти створити в 
них затишну атмосферу. У наші дні ми дещо по-іншому ро-
зуміємо втілену в квіткову оздобу «хвалу Богові». Але й тут діє 
постулат: Декому це сподобалося.

На щастя, квіткові прикраси лиш зрідка можуть завдати 
шкоди церкві. Особливу небезпеку становить застояна вода, 
яка залишає на дерев’яній поверхні вівтаря жахливі плями, 
або ж металеві частинки на каменях, які окислюються. Та й 
квітковий пилок може залишити після себе сліди, які важко 
вивести. Деякі священнослужителі можуть розповісти про 
захоплюючі дух богослужіння, викликані стійким ароматом 
квітів на вівтарі. 

Однак бували випадки, коли необачно або бездумно вста-
новлена квіткова прикраса завдавала шкоди церковному ін-
вентарю. Важко собі уявити, наскільки бездумно деякі люди, 
прикрашаючи церкву, поводяться з інвентарем. Так, один свя-
щеник розповідав про те, що чимало зусиль йому коштувало 
відрадити одну жінку, яка вирішила прикрасити приміщення 
для вінчання  квітковими серцями, від того, аби забити цвяхи 
в дерев’яні стіни 900-річної церкви…    

Служіння на добровільних засадах
У наші дні навіть у великих церквах приміщення оздоблю-

ють квітами не спеціальні служителі - прислужники, а жінки, 
які роблять це на добровільних засадах. Це заощаджує ко-
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Біля вівтаря: вічне Боже слово, тіло й кров
Христова та квіти, які символізують красу 
й тлінність усього земного
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шти церковної каси й дає членам церкви шанс брати участь 
у житті громади. А це, у свою чергу, є надзвичайно важливим 
моментом, оскільки багато віруючих завдяки праці на благо 
церкви починають ідентифікувати себе зі «своєю церквою». 
Адже парафіяни врешті-решт не є гостями церкви, тут вони 
спільно святкують богослужіння. А господар дому прикрашає 
своє житло для себе й своїх гостей. 

Одна місцева газета досліджувала питання: «Що спонукає 
парафіян оздоблювати церкву квітами?» Результати цього 
дослідження були опубліковані під рубрикою «Щастя». Жур-
налісти взяли інтерв’ю в однієї парафіянки Новоапостольсь-
кої церкви, яка регулярно оздоблює квітами церкву. Ця сестра 
по вірі сказала: «Я виконую цю працю, бо творчість приносить 
мені радість і бо так я роблю свій внесок у богослужіння». 
Вона торкнулася ще одного важливого аспекту: «Окрім цього, 
це – моє служіння, оскільки я знаю, що роблю добру справу». 
Ця сестра наголосила, що відчуває щастя від задоволення, ща-
стя від праці на благо громади.

Стійкість квітів
У сільській місцевості сестри для оздоблення церковних 

приміщень використовують здебільшого квіти з власного 
саду. І в цьому випадку, само собою зрозуміло, у кожну пору 
року на вівтарі стоять «відповідні» квіти: наприклад, на Велик-
день – нарциси, на свято Господнього Вознесіння – рокитник 
або дрік, на Трійцю – свіжозрізані гілки листяних чи квітучих 
дерев.

Однак те, що служіння на добровільних засадах може в 
наші дні в окремих випадках призвести до несподіваних ре-
зультатів, звісно, нікого не здивує. Оскільки оздоблення квіта-
ми церкви в сьогоднішньому суспільстві може викликати не 
лише позитивні емоції, а й перетворитися на конкурентну бо-
ротьбу. Так, приміром, якщо в минулому році сестра, яка оздо-
блювала вівтар з нагоди Великодня, поставила на вівтар двад-
цять нарцисів, то сестра, якій доручили виконувати цю роботу 
наступного року, приймає рішення поставити на вівтар біль-
ше квітів, наприклад, п’ятдесят… І це вона не завжди робить 
з добрих намірів.

Квіти з власного саду чи квітників інших відвідувачів бо-
гослужіння мають великі переваги в порівнянні з куплени-
ми: Городні квіти вирощуються природнім способом; окрім 
цього, для їхнього вирощування використовується невелика 
кількість міндобрив. При цьому шлях, який долають квіти з 
власного саду до вівтаря, є значно коротшим у порівнянні з 
купленими, а тому їхнє транспортування вимагає невеликих 
затрат енергії. Власноруч вирощені квіти зберігають свій ви-
гляд протягом тривалого часу. На противагу цьому квіти, які 
були вирощені в Південній Америці чи Африці з використан-
ням великої кількості хімічних речовин й зрізані людьми, які 
працюють за мізерну платню, а потім які доправляють до нас 
літаком, досить швидко втрачають свій товарний вигляд і 
в’януть. Надто вони «видають» жалобні звуки «зґвалтованої» 
природи. Тому деякі церковні громади під час придбання 
квітів звертають увагу на те, чи є на них маркування екологіч-

но чистих продуктів чи товарів, які виготовленні з додержан-
ням відповідних соціальних, екологічних та економічних кри-
теріїв. Серед інших рекомендованих є зрізані квіти, марковані 
знаком учасника програми «Flower Label Programm» або FFP 
(Fair Flowers Fair Plants). Учасники цих програм зобов’язуються 
під час вирощування квітів дотримуватися екологічно чистих 
технологій і забезпечувати їхнім виробникам людські умови 
праці й гідний заробіток (це є лише інформація для роздумів, 
а не керівництво до дій!)

Квіткова прикраса в церкві
Квіти в церкві можуть відігравати значно більшу роль, ніж 

бути просто елементом декору, який радує око й серце! Вони 
здатні створювати святкову атмосферу, передавати послання, 
створювати змістові взаємозв’язки зі словом із Біблії, сприяти 
спільноті й при цьому притягати погляди відвідувачів церкви 
до місця звіщення Божого слова й освячення Святого прича-
стя. 

Фахівці з Державного професійного училища квіткового 
мистецтва Вайенсштефан (Німеччина) дають, наприклад, на-
ступну пораду щодо квіткової композиції у час між Вербною 
неділею та Великоднем: пальмове гілля чи зелені гілочки мо-
жуть якнайкраще підкреслити слово зі Святого Письма: «І ба-
гато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття 
з дерев і стелили дорогою» (Від Матвія 21, 8). Терновий вінок 
символізує страждання Ісуса Христа, а нарциси символізують 
перемогу над смертю. Так за допомогою квіткового мистецтва 
можна в період між Вербною неділею і Великоднем виразно 
передати багатошарове пасхальне послання. Оскільки цер-
ковне приміщення є достатньо великим, така квіткова при-
краса буде гармонійно дивитися й не заважатиме проведен-
ню богослужіння.

Квіткова оздоба в церкві повинна не лише подобатись, а 
й поглиблювати  знання, допомагати правильно розставля-
ти акценти. Вона здатна естетично налаштувати учасників 
богослужіння на біблійну цитату, покладений в основу бого-
служіння, чи його тему. Навіть якщо не завжди вдається втіли-
ти задум у життя. При цьому для розуміння проповіді зовсім 
не обов’язково змушувати відвідувачів богослужіння щоразу 
відгадувати загадку: Який взаємозв’язок існує сьогодні між 
проповіддю та квітами на вівтарі?

Квіткова прикраса все ж може стати надзвичайно особли-
вим, чуттєвим й одночасно смислотворчим акцентом, витво-
ром мистецтва, з допомогою якого ми зносимо Богові хвалу; 
вона може підкреслити основну думку проповіді. Однак лише 
позитивно налаштована до квітів у церкві людина зможе, як 
захоче, це побачити – на відміну від пасторального допису-
вача в Інтернеті, який написав приблизно таке: «Як на мене, 
вівтарна прикраса може складатися з горщика з цибуле-
ю-трибулькою – коли я проводжу богослужіння, я абсолютно 
не звертаю увагу на квіткову прикрасу». Як учить досвід, він 
неодинокий у своїх поглядах.

Як бачимо: конфлікт завжди має місце. Сподіваємось, сторо-
ни конфлікту й надалі виявлятимуть розуміння, толерантність 
і великодушність.                                                                                                           art
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Під час дев’ятиденної поїздки до Африки в березні 2017 
року Президент Регіональної церкви Південна Німеччина, 
окружний апостол Міхаель Еріх відвідав три західноафрикан-
ські країни – Екваторіальну Гвінею, Камерун та Габон. Церков-
ні громади та округи цих країн належать до робочого округу 
окружного апостола, який об’єднує братів і сестер близько 30 
країн світу.

Богослужіння з ординацією
Окружному апостолу з Божою допомогою та завдяки захи-

сту ангелів вдалося здійснити все, що було передбачено про-
грамою поїздки, під час якої довелося на автомобілі долати ве-
ликі відстані, на яких на окружного апостола та служителів, які 
супроводжували його, чатувало безліч небезпек. Окружний 
апостол провів шість богослужінь, по два в кожній із країн, які 
він відвідав. Новоапостольська церква в цих країнах нарахо-
вує близько 25 000 братів і сестер, які  об’єднані в приблизно 
450 громад. 

Богослужіння відбулися в Бата й Малабо (Екваторіальна 
Гвінея), Баменді й Яунде (Камерун), а також в Порт-Жантілі та 
Лібревілі (Габон).

Під час богослужіння в Бата (Екваторіальна Гвінея) окруж-
ний апостол провів на заслужений відпочинок двох випроб-
уваних окружних старійшин, які впродовж багатьох років на 
громадських засадах виконували свої обов’язки в довірених 
їм церковних округах. Їхніми наступниками по сану були їхні 
два рідні брати.

Перебування 
у громадах трьох 
західноафриканських країн

Під час інших богослужінь цієї поїздки окружних апостол  
– з метою покращення душпастирської опіки над місцевими 
громадами – звів у сан чимало священнослужителів: загалом 
8 окружних старійшин і 25 окружних євангелістів. Ці духівни-
ки працюють на Божій ниві на рівні церковних округів: вони 
очолюють церковні округи. Окрім цього, було зведено в сан 
21 священнослужителя для душпастирської опіки для громад. 
Усі вони опікуються братами й сестрами на громадських за-
садах. 

У поїздці окружного апостола супроводжував апостол 
Фолькер Кюнле, який у очолює в Південній Німеччині апо-
стольський округ Нюртінген і впродовж багатьох років є від-
повідальним за діяльність регіональних церков цих трьох 
західноафриканських країн. Він є неабияким знавцем життя й 
культури цих трьох країн, і не в останню чергу – завдяки своїм 
численним візитам у місцеві громади.

Після завершення богослужінь в Габоні відбулися концерти. 
Програму підготували учасники хорів із громад Порт-Жантіль 
та Лібревіль; вони полонили численних слухачів своїм запа-
лом і музичною майстерністю. «Наші брати й сестри по вірі в 
Габоні – мають неабиякий хист до музики» – вважає окружний 
апостол, якого вразили концерти на мальовничому острові 
Порт-Жантіль та в столиці Лібревіль. ОА Міхаеля Еріха й апо-
стола Кюнле вразила також віра, якою світилися учасники 
богослужіння, а також чудова атмосфера, яка панувала в усіх 
громадах, які вони відвідали під час своєї поїздки.
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Чисте й оточене безліччю лісів озеро Вербеллінзее є найбільшим і найглибшим у Бранден-

бурзі. У вихідні дні на свято Вознесіння Господнього воно стало місцем зустрічі для більш ніж 

1000 молодих новоапостольських парафіян із Берліна й Бранденбурга, які зібралися тут на 

День молоді за участю Першоапостола Жана-Люка Шнайдера.

почали готуватися до виступу. Прем’єра вистави в суботу 
ввечері викликала бурхливі оплески.

Молитва – як зустрітися з Тобою, Отче?
Під таким девізом проходила виставка в кімнаті для мо-

литви. Вона була організована на основі молитви «Отче 
Наш», із якої були запозичені слова для девізу цьогорічно-
го Дня молоді. Кімнату символічно поділили на дві части-
ни: земну й небесну. Концепція оформлення приміщення 
належить молоді з округу Берлін-Бранденбург-схід. Їм 
знадобилося вісім тижнів, аби розробити цю концепцію й 
втілити її у життя.

Подіумна дискусія з Першоапостолом
 У п’ятницю ввечері, коли учасники форуму пішли вече-

ряти, а потім вони могли погрітися в променях ласкавого 
сонечка; скрізь проходили жваві бесіди. І не випадково: 
протягом цілої години до того в центральному наметі на 
питання про християнську віру й Новоапостольську церк-
ву, які молодь заздалегідь надіслала через Whatsapp або 
на веб-сторінку, відповідали гості на сцені: Першоапостол 
Жан-Люк Шнайдер, а також окружний апостол Бернд Ко-
берштайн й окружний апостол Вольфганг Надольний.

Уже в вступному запитанні про те, а чи справді необ-
хідна була жертва Ісуса зважаючи на всемогутність Бога, 
виявився інтерес молоді до теологічної проблематики. 

Понад 1000 молодих християн, молодіжних кураторів і 
помічників зібрались увечері на Вознесіння в велетенсь-
кому шатрі розміром 40х40 метрів на березі Вербеллін-
зее, центральному місці проведення заходів Дня молоді. 
У супроводі гри на ударних інструментах на великому 
екрані була представлена відео-презентація з іменами 
всіх учасників. Після цього окружний апостол Вольфганг 
Надольний відкрив День молоді. У своїй молитві він вис-
ловив побажання, щоб усі учасники могли відчути: на 
Вербеллінзее в ці вихідні дні можна потрапити на небе-
са!

Під девізом «Як на небі, так і на землі» організатори 
зустрічі підготували  насичену й різноманітну програму. 
Окрім масових заходів, для всіх присутніх відбулися й 
невеличкі майстер-класи для бажаючих, як, наприклад, 
«поетичні бої» (конкурс на кращий поетичний твір до 
девізу Дня молоді) або «російський вечір», оскільки се-
ред учасників були численні гості з російськомовних ре-
гіонів, якими опікується Регіональна церква Берлін-Бран-
денбург. Також у рамках Дня молоді був представлений 
результат творчого й музичного проекту «НОЙ – бачити, 
чути, дивуватися» – постановка, яка демонструє, з якими 
труднощами зіштовхується людина, що має намір жити 
з людьми зі свого оточення, наприклад, у сім’ї чи в гро-
маді, за девізом «як на землі, так і на небі». 120 читців, 
акторів та музикантів, залучені у виставі, ще з березня 

Як на небі, так і на землі

Радісні години п’ятничного вечора: гості, серед 
яких проводили опитування – Першоапостол Жан-
Люк Шнайдер (фото ліворуч), окружний апостол 
Коберштайн й апостоли Хек і Шнауфер (зліва 
направо)

  ДЕНЬ МОЛОДІ З ПЕРШОАПОСТОЛОМ ШНАЙДЕРОМ У БЕРЛІНІ-БРАНДЕНБУРЗІ
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й до братів і сестер. На завершення окружний євангеліст 
попросив присутніх дияконів поділитися своїм досвідом 
перебування в сані.

«Бесіда біля каміна»
Розпочалася ця бесіда в п’ятницю ввечері з інтерв’ю на 

запитання «Як я уявляю собі небо?». На запитання публіки 
відповідав євангеліст Рейгард Кіфер, теологічний радник 
Першоапостола. І робив він це з гумором, ґрунтуючись 
при цьому на новоапостольський Катехізис. Питання «З 
якого моменту ми опиняємося на небесах?», «Чи може 
душа старіти?», «Чи існують інші світи, і чи були такі рані-
ше?» викликали цікаві дискусії.

Однак євангелістові вдалося відповісти не на всі запи-
тання молоді. У деяких випадках він змушений був визна-
ти свою безпорадність і казати: «Теологічна систематиза-
ція має своє завершення».

Молебень опівночі
Під час молебню в суботу, о 23:30 год., апостол Мартін 

Шнауфер (Новоапостольська церква Південної Німеччи-
ни) дав можливість присутнім налаштуватися на святко-
ве недільне богослужіння. Піснею «To God be the glory» 
(«Богові – слава!») молодіжний хор розпочав молебень. 
Це були 30 хвилин тиші й роздумів, під час яких юнаки й 
дівчата мали змогу ще раз згадати основні думки, вислов-
лені під час вихідних, які добігали кінця. Апостол Шнауфер 
закликав до внутрішнього налаштування на богослужіння, 
адже для того, аби почерпнути з нього нові сили й імпуль-
си, потрібно мати відкрите серце. А відкрити його може 
кожен сам за себе. Окрім цього, богослужіння дає мож-
ливість зустрітися з небом під час святкування  Святого 
причастя уже тут, на землі.

Завершальне богослужіння Першоапостол Жан-Люк 
Шнайдер проводив у суботу, 28 травня 2017року, у святко-
вому шатрі на березі озера Вербеллінзее.

Основними темами, які обговорювалися під час бесіди, 
були «Християнське життя і повсякдення», «Церква і су-
спільство» тощо. Пролунало також запитання й про те, а 
чи взагалі можлива співпраця окружних апостолів із різ-
них країн, зважаючи на те, що вони є представниками різ-
них культур; адже, не секрет, що в їхньому колі теж існують 
різноманітні погляди й думки. У відповіді на це запитання 
окружний апостол В. Надольний нагадав про перших апо-
столів, серед яких, за свідченням Святого Письма, одного 
разу теж виникла гостра суперечка. Однак шлях до кон-
сенсусу лежить у відкритому обміні думками і в бажанні 
досягти миру й злагоди.

Звідки ж апостоли знову й знову черпають свою мотива-
цію? Священнослужителі одностайно відповіли: від Ісуса 
Христа! Першоапостол досить емоційно згадав батьків, які 
втратили своїх дітей, а також людей, яких через нашу віру 
було ув’язнено. Якщо Ісус дає цим людям сили впоратись 
з їхньою ситуацією, то і йому додасть снаги для виконан-
ня завдань, які стоять перед ним. Якщо нам забракло сил, 
то, за словами Першоапостола Жана-Люка Шнайдера, про 
них повсякчас маємо просити в Ісуса.

«Люди в чорному» - диспут про сан диякона
На диспут під назвою «Люди в чорному», запозиченій з 

однойменного фільму, у якому його головні дійові особи 
були зодягнені в чорні костюми й білі сорочки, зібралось 
близько 20 учасників здебільшого чоловічої статі. Одні 
хотіли зрозуміти, що на них чекає, якщо вони приймуть цей 
сан. Інші, які вже виконують доручення сану, сподівалися 
отримати нові імпульси для свого служіння. Окружний 
євангеліст Генрі Вітт із округа Коттбус детально розповів 
присутнім про сан диякона. Він пояснив біблійну основу 
цього сану та його сучасне розуміння. Учасники диспуту 
спільно обговорили завдання диякона. При цьому стало 
зрозуміло, що для виконання доручення носієві цього 
сану потрібно насамперед виявляти багато любові до Бога 

НАША ЦЕРКВА В СВІТІ |  МОЛОДЬ І ВІРА

1200 повітряних кульок здійнялись у вечірнє небо над 
Вербеллінзее. До кульок молодь прив’язала карточки з 
ідеями про те, як можна прихилити небеса до землі.

Берлін
•
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1. Як апостоли готують віруючих до Другого пришестя Ісуса 
Христа?
А  за допомогою молитви і накладання рук
Б  за допомогою Божого слова і святих таїнств
В  за допомогою хліба і вина
Г за допомогою покаяння і розкаяння

2. Хто написав текст до пісні «Тобі вручаю душу» (№ 82 російсько-
мовний пісенник)?
А  Йоган Авенаріус
Б  Філіпп Фрадріх Хіллер
В  Густав Манкель
Г  Мері Дагверсі Джеймс

3. На якій мові був вперше написаний Новий Заповіт?
А  на латинській
Б  на німецькій мові епохи М. Лютера
В  на грецькій
Г  на давньоєврейській

4. Як звали персидського царя, який був чоловіком Естер?
А  Ахашверош
Б  Дарій
В  Ксеркс
Г  Зороастр

5. Де народився Мартін Лютер?
А  у Віттенберзі
Б  у Лейпцигу
В  в Ейслебене
Г  в Ерфурді

6. Як звали божество жіночої статті в часи пророка Єремії?
А  цариця небесна
Б  мати Божа
В  Артеміда
Г  Деметра

7. Як звали батька Самуїла?
А  Елі
Б  Йосиф
В  Ісус
Г  Елкана

8. З яким народом зіштовхнувся Ісус Навин та ізраїльський 
народ, коли завойовували обітовану землю? 
А  з персами
Б  з хананеями
В  з вавилонянами
Г  з римлянами

9. Який статус має Конфірмація у Новоапостольській церкві?
А статус таїнства 
Б статус священнодійства з даруванням благословення
В статус світського свята
Г статус освячення

10. Куди спасалися втечею апостол Павло і Варнава від переслі-
дування в Іконії?
А  в Антіохію
Б  в Самарію
В  у Лікаонію
Г  у Пісідію

          ТЕСТИ НА ЗНАН НЯ БІБЛІЇ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Історично склалося, що Верхня Швабія є глибоко релігійною місцевістю. Велика кількість 
відомих монастирів епохи Середньовіччя й раннього періоду Нового часу такі як Буксгейм 
або Оттобойрен до сих пір прикрашають місцевість довкола м. Меммінгена, яке було в ті часи 
вільним імперським містом. Городяни не стояли осторонь історичних подій, особливо в епоху 
Реформації. Уже в давні часи, а саме в 1523 році, жителі міста перейнялися ідеями Реформа-
ції й остаточно приєдналося до лютеранського руху Реформації в 1577 році. Цікава історія 
Євангельсько-лютеранської пастирської церкви Богоматері в Меммінгені, яка згадується вже 
в літописах ХІІІ століття як найдавніша пам’ятка готичної архітектури. З епохи Реформації 
вона має славу «паралельної церкви», в якій проводилися богослужіння одразу обох кон-
фесій – лютеранської й католицької. Високу художньо-історичну цінність мають створені в XV 
столітті фрески над головним порталом. Майстри меммінгенської школи створили цикл, який 
зображає дванадцятьох апостолів, кожному з яких відповідає полотнище з висловлюванням 
із Апостольського символу віри. Інший цикл полотен, які прикрашають аркади, представляє 
персонажів із Біблії, наприклад, зображеного тут Мойсея. У руках він тримає скрижалі, а 
полотнище з написом цитує давнє біблійне висловлювання з книги Повторення закону 6, 4: 
«Слухай, Ізраїлю: Господь, Бог наш Господь один!» 
НА ЩО ПОСИЛАЮТЬСЯ ТУТ СЛОВА, У ЯКИХ МОЙСЕЙ НАЗВАНИЙ ПРОРОКОМ?

Відповідь див. на стор. 2
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