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Прикро – але ще один служитель виходить на пенсію. Він так майстерно володіє 
словом. Коли він проповідував, то ніхто не засинав – навіть під час тижневих бо-
гослужінь у спекотний час після напруженого трудового дня. Його слово мало 
вагу не тільки під час богослужінь, а й під час душпастирських відвідин. Він і на 

прощання завжди умів сказати влучне слово. Одразу було видно: ця людина має великий 
життєвий досвід і неабиякий досвід віри. Тепер цей служитель сидить разом з усіма на цер-
ковній лаві!? А він міг би принести ще чимало користі церкві!

Та хто каже, що служитель, який виходить на пенсію, перестає проповідувати? Він, що-
правда, проповідує вже не словом, але – не менш переконливо, ніж раніше. Адже про-
повідь без слів, і це очевидно, буває переконливішою, ніж проповідь від вівтаря. 

Як щиро цей служитель опікується ще молодими й недосвідченими братами у сані; з 
яким розумінням він ставиться до церковних змін; як вміло він переконує в необхідності 
об’єднання громад тих парафіян, у яких виникають з цим проблеми; як легко він приймає 
новий церковний порядок; як переконливо живе життям, якому він навчав раніше інших? 
Він, справді, – приклад для наслідування. Благо громаді, у якій є такі проповідники!

 Імпульс із богослужіння Першоапостола

Без слів
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Замбезі – це одна з найдовших рік Африки. Вона бере свій початок 
на північному сході Замбії й простягається на 2700 км, перетинаючи 
шість країн, перш ніж потрапити в Індійський океан. Південна ча-
стина ріки являє собою державний кордон Замбії. На території Зам-

бії, на кордоні з Зімбабве, знаходиться водоспад Вікторія, який у 1855 році 
відкрив шотландець Девід Лівінгстон. Тут, на ділянці шириною в 1700 ме-
трів, ріка Замбезі стрімко падає з висоти близько 110 метрів, здіймаючи вго-
ру бризки й утворюючи туман, що викликає дивовижне природнє явище. 
Корінні жителі називають цей водоспад «Mosi-oa-Tunya» («Гремучий дим»). 
У залежності від розташування сонця над водоспадом можуть одночасно 
з’являтися декілька райдуг. Над вузькою ущелиною, розташованою на ви-
соті 130 метрів, проходить віадук залізничної колії Кейптаун-Лубумбаші, з 
якого відкривається неповторний вид на блискучі, темно-сині потоки води. 
З 1989 року водоспад Вікторія зачислений до всесвітньої природньої спад-
щини ЮНЕСКО.

A.V. 

4 НС102017

Замбезі
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БОГОСЛУЖІННЯ В ЗАМБЕЗІ/ЗАМБІЯ

ДАТА: 25 червня 2017 року

ВСТУПНА ПІСНЯ: «Славний Сіон, благодатний» (№ 

406 із російськомовного пісенника). 

СУПРОВІД: окружний апостол Чарльз Ндандула, 

помічники окружного апостола Арнольд Мханго, 

Патрік Мкхваназі, Роберт Нсамба та апостоли з Ма-

лаві й Замбії

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: 10300 (присутні на місці)

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ  
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Дорогі брати й сестри, присутні тут, у церкві, а 
також у громадах, на які транслюється наше бо-
гослужіння. Дозвольте мені висловити загальну 
думку та подякувати хорові й оркестрові за вель-

ми прекрасне виконання пісні, у якій йдеться про Боже мі-
сто. Боже місто є метою нашої віри. Адже ми бажаємо ввійти 
в це місто та осягнути вічне єднання і спілкування з Богом. 
Тому ми виявляємо віру, тому ведемо боротьбу й живемо Бо-
жественним життям. 

Ми знаємо, що Боже місто є досконалим і святим. Ми зна-
ємо також про те, що самі не є ані досконалими, ані святими. 
Саме тому ми прийшли сьогодні вранці сюди. Ми усвідомлю-
ємо, що потребуємо Господньої милості й відпущення гріхів. 
Аби потрапити в Боже місто, ми потребуємо очищення від 
гріхів. Ми знаємо, що нам, аби ввійти у це славне місто, тре-
ба слідувати за Ісусом Христом. Слідувати за Ісусом означає 
виконувати Його волю. Аби виконувати Господню волю, нам 
треба знати про неї. Для цього ми приходимо на богослужін-
ня; адже там ми довідуємося про те, чого Ісус очікує від нас, і 
як нам треба себе вести.  

Воля Ісуса Христа полягає у тому, щоб ми звіщали людям 

Бог не забуває про тебе!
Євангеліє, щоб допомагали їм знайти Його. Саме цю працю ми 
маємо виконувати і потребуємо для цього сил. Їх ми отримує-
мо завдяки Господньому слову.

Аби увійти в Боже Царство, в оспіване хором Боже місто, 
нам треба дедалі більше ставати подібними до Ісуса Христа. 
Без споживання Святого Причастя ми не станемо такими. 
Саме тому ми приходимо на богослужіння. Аби стати такими, 
як Ісус Христос, нам треба споживати Його Тіло й  Кров. 

Звіщати Євангеліє людям і допомагати їм знайти шлях до 
Ісуса Христа – це праця, яку виконують як тут, на землі, так і 
в потойбічному світі. Сьогодні ми готуємося до богослужін-
ня для померлих, яке відбуватиметься наступної неділі. Ми 
віримо у те, що наступної неділі чимало душ з потойбічного 
світу зможуть прийняти хрещення Водою і Святим Духом. Іс-
торія Рут і Ноомі сприяє підготуванню до цього богослужіння. 
Я впевнений, що ви добре знаєте історію Рут; тому зупинюся 
коротко лише на головному. 

Важким було життя в Ізраїлі, тому Ноомі, її чоловікові та 
двом синам довелося податися в Моав-край. Згодом чоловік 
Ноомі помирає, а також – двоє їхніх синів, які були одружені з 
моавитянками. І залишилася Ноомі самітньою вдовою з обома 
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«Але Рут їй відказала: “Не силуй мене покидати тебе й 
не йти за тобою: куди бо підеш, туди й я, і де житимеш 
ти, там і я; твій народ буде моїм народом, і твій Бог 
моїм Богом».

Слово із Біблії: Рут 1, 16
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невістками. Якось почула вона, що  «Господь змилосердився 
над Своїм народом і дав йому хліб» (Рут 1, 6). І вирішила вона 
повернутися до Ізраїлю. Одна із невісток, Рут, пішла разом з 
нею. Обоє вони були бідними і нічого не мали. Але знайшли 
вони одного чоловіка, Боаза, який надав їм допомогу. Він був 
вельми багатим чоловіком і родичем Ноомі. Боаз турбувався, 
щоб вони мали що їсти; купив їм землю й покрив борг Ноо-
мі. Згодом Боаз одружився з Рут. У них народився син, дідусь 
майбутнього Давида. Ось такою є історія Рут. Вона свідчить 
насамперед про те, що Бог не забуває про бідних і знедоле-
них людей. 

Ноомі потрапила у скрутну ситуацію. У неї не було грошей; 
вона була вбогою, і, будучи вдовою, не мала жодних перспек-
тив народити дитину. Бездітна жінка в той час нічого не зна-
чила. Її вважали мертвою, бо вона не мала дітей, а також змо-
ги продовжити свій рід. Ноомі не залишалося ніщо інше, як 
змиритися з цією ситуацією і сказати: «Бог забув про мене. Я 
залишуся у чужому краї з цим народом, адже мій Бог все одно 
не допомагає мені». Але Ноомі трималася Бога, смиренно 
покорялася Його волі й мовила до себе: «Нехай діє Господня 
воля!» Вона не скаржилася на Бога, а зберігала Йому вірність, 
і, прийшов час, отримала поміч від Нього. Вона знайшла чо-
ловіка, який викупив її. Рут одружилася з ним і стала матір’ю. 
Для цього Ноомі треба було повренутися до Ізраїлю, у країну, 
в якій дотримувалися Мойсеєвого закону.  

Дорогі брати й сестри, ми також, буває, потрапляємо у 
скрутну ситуацію і нам чисто по-людському можуть 
сказати: «Де ж твій Бог? Він не допомагає тобі. В інших 

є все, а в тебе – нічого. Бог забув про тебе. Він не любить тебе». 
– Не втрачай віру й довіру до Бога. Не скаржся на Бога; пере-
бувай у Його країні; живи згідно з Його законом! Якщо ти не 
можеш сьогодні розпізнати Його поміч, то все ж не вклоняйся 
іншим богам. Не звертайся по допомогу до диявола. Не кажи: 
«Якщо я не отримаю допомоги й не здобуду успіху, йдучи пра-
ведним шляхом, то піду хибним і грішним шляхом». Зоставай-
ся з Богом, у Його країні, з Його законом. Наступить день і Бог 
покаже тобі: «Я не забув про тебе». У дивовижний спосіб Бог 
надасть тобі допомогу й подарує майбутнє.   

Бог не забуває про бідних і знедолених. Цікавим є те, що Бог 
у випадку з Ноомі й Рут не звершив жодного великого чуда. 
Він надав їм допомогу через чоловіка, який змилосердився 
над ними. 

Коли Бог бажає надати допомогу бідним і знедоленим, то 
дуже часто використовує для цього нас. Адже це прекрасно, 
коли ми можемо надати допомогу ближньому. Бог каже до 
нас: «Цій людині Я бажаю допомогти і допомогти через тебе. 
Ти маєш бути знаряддям в Моїх руках і виконати для неї добру 
справу». Будьмо, отже, співчутливими до бідних і знедолених. 

Будьмо знаряддям у Божих руках і надаваймо допомогу тим 
людям, які її потребують. Адже це також є прекрасним виявом 
спасіння, яке Бог обіцяв нам.  

Я вже казав про те, що Ноомі була вбогою і мала борги, а 
Рут, будучи вдовою, перебувала теж у скрутній ситуації і не 
мала майбутнього. Згодом з’явився Боаз. Його названо вику-
пителем і відкупителем, адже він викупив Ноомі. Він змило-
сердився і, маючи можливості й засоби, надав допомогу. Він 
– прообраз Ісуса Христа.   

Ісус Христос прийшов і був наділений владою і засобами, 
аби відкупити людей від гріху. Він заплатив за наші провини 
й відкупив нас, померши на хресті. Він пропонує нам духовну 
поживу, яка потрібна для вічного життя. Він – наш Наречений, 
Який готує все необхідне для Весілля в небесах і бажає дару-
вати нам вічне єднання і спілкування з Богом.  

В історії з Рут є ще одна деталь. Боаз сказав Рут: «Не пішла ти 
слідом за хлопцями, чи то бідними чи багатими. Ти прийшла 
до мене <…> то викуплю тебе я» (див. Рут 3, 10-13). 

Дорогі брати й сестри, існує чимало можливостей для того, 
аби зробити своє земне життя якомога приємнішим. Але 
добре життя на землі не є для нас найпершим пріоритетом. 
Спасіння і відкуплення душі – ось що є важливим для нас. Ми 
бажаємо зазнати відкуплення і тільки Ісус Христос може відку-
пити нас. Це – найперший пріоритет для нас. Пам’ятаймо про 
це: спасіння душі – це найважливіше для нас. 

Не слухайте людей, які переконують вас: «Якщо ти посту-
патимеш саме так, якщо ти ітимеш саме цим шляхом, то тобі 
всміхнеться доля; тоді твоє життя буде легшим і кращим; тоді 
ти досягнеш успіху». Не варто вступати з ними дискусію про 
те, чи це так, чи ні. У нас інші пріорітети. Спасіння душі – ось 
що найважливіше для нас.

А тепер – про останній момент цієї історії. Рут не нале-
жала до ізраїльського народу. Вона була чужинкою. Та 
Бог передбачив, щоб вона долучилася до Його народу 

і отримала місце в родоводі Давида. Для цього Бог не звер-
шив якесь надзвичайне чудо і не вразив Рут ним. Бог, власне 
кажучи, для цього нічого особливого не зробив. Ноомі була 
знаряддям в Його руках, вона була для Рут прикладом для на-
слідування. Ноомі не обіцяла Рут: «Якщо ти підеш зі мною, то 
в тебе все буде гаразд і ти станеш багатою». Навпаки, вона ка-
зала: «Нічим не можу допомогти тобі, повертайся назад». Але 
життя Ноомі справило на Рут неабияке враження і вона була 
для неї прикладом для наслідування. Ноомі навіть у скрутний 
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               Наступить день і Бог покаже тобі:   
                    «Я не забув про тебе».. 
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час відчувала присутність Бога в своєму житті. Вона не скар-
жилася на Бога й не нарікала на Нього, а продовжувала бути 
смиренною і відданою Йому. Так Рут побачила, що Бог Ноомі є 
особливим Богом. Хоча Бог не надавав їй допомогу, вона все 
ж зберігала Йому вірність. Життя Ноомі було прикладом лю-
бові й відданого служіння Богові. І Рут бажала бути такою, як 
Ноомі. Саме тому вона сказала: «Куди бо підеш, туди й я, і де 
житимеш ти, там і я; твій народ буде моїм народом, і твій Бог 
моїм Богом». 

Я неабияк вражений прикладом цієї жінки Ноомі. Вона 
втратила все, але її довіра до Бога була настільки великою, що 
викликала захоплення в Рут, яка мовила: «Твій Бог буде моїм 
Богом». Це годі збагнути людським розумом. 

До цього слід ще додати, що Ноомі добре й з любов’ю стави-
лася до Рут. У Європі полюбляють кепкувати над свекрухами. 
А Ноомі була дуже доброю свекрухою; вона любила свою не-
вістку, тому Рут бажала зостатися з нею.

Дорогі брати й сестри, Бог запрошує душі з цього і потойбіч-
ного світів прийти до Нього. Він бажає, аби вони стали Його 
дітьми. Він бажає подарувати їм прекрасне майбуття. Аби 

привести їх у Свій дім, Бог не вершить великі чудеса, а вико-
ристовує нас, як Своє знаряддя. 

Ми є знаряддям в Божих руках, аби прищепити своїм дітям 
вірність Богові. Ми не матимемо великої користі від того, що 
будемо казати своїм дітям: «Якщо ви будете вірними Богові, то 
Він творитиме для вас чудеса». Це навряд чи допоможе. Допо-
могти дітям зберігати вірність Богові ми можемо лише своїм 
власним прикладом, і коли будемо любити їх не тільки бать-
ківською, а й Божою любов’ю. 

Коли наші діти бачитимуть, що ми, попри нелегкі життєві 
обставини, продовжуємо зберігати Богові вірність; коли вони 
бачитимуть, що ані невдачі, ані нещастя не руйнують наші 
стосунки з Господом, то це буде для них добрим прикладом і 
вони плекатимуть такі ж тісні стосунки з Богом, як і ми. 

Любімо своїх дітей Божою любов’ю. Батьки, люблячи своїх 
дітей, бажають їм земного щастя, а Божа любов дарує усім нам 
близькість з Ним. Ми бажаємо, аби наші діти почували себе 
щасливими і радісними у Божому домі. І ми робимо для цьо-
го все можливе. Ми бажаємо, аби наші діти плекали тісні сто-
сунки з Богом. Інколи нам кортить сказати щось про того чи 
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іншого брата чи сестру, про того чи іншого служителя чи про 
церкву, та не піддаваймося цій спокусі. Краще нічого не каза-
ти, аби не руйнувати стосунки наших дітей із Богом. 

Будьмо прикладом для своїх дітей; любімо їх любов’ю Ісу-
са Христа; заохочуймо їх зберігати Богові вірність. Бажаймо 
своєму ближньому, аби він також долучився до Божого наро-
ду. Не обіцяймо йому великих чудес і не погрожуймо йому. А 
просто будьмо для нього прикладом для наслідування. Не-
хай наша примирливість, наша довіра до Бога і сила, яку ми 
виявляємо, викликає в ближнього особливий інтерес. Нехай 
він спізнає через нас Божу любов. Будьмо співчутливими до 
ближнього, а також – до душ з потойбічного світу. Там є чи-
мало бідних і знедолених душ. Бог бажає спасти також їх. Ісус 
Христос спасе їх. Наше завдання полягає у тому, аби власним 
прикладом спонукати їх прийи до Нього. Ми теж, як і вони, 
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ПОМІЧНИК 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА 
ПАТРІК МКХВАВАЗІ:

«Якщо людина втрачає все, 
як Рут і Ноомі, які втратили 
своїх чоловіків, а разом з 
ними все, що мали, то саме 
тоді оголюється її істинна 
сутність».  

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ЧАРЛЬЗ НДАНДУЛА:

 
«У якій ситуації ми не пе-
ребували б, Бог ніколи ні 
до чого нас не змушує, а 
дає право вільного вибору. 
Одна із невісток вирішила 
піти геть, а Рут сказала Ноо-
мі: «Я зостаюся з тобою!»    

буває, потрапляємо у нелегку життєву ситуацію; тоді по-
кажімо їм, як ми зберігаємо Богові вірність, як виявляємо 
Йому довіру й проявляємо радість у Господі. Проявляймо 
заступницькими молитвами свою любов до них. Нехай це 
буде для нас завданням на найближчі дні. А Бог нехай бла-
гословить нас для цього. 

Після співпроповідей помічника окружного апостола й 
окружного апостола Першоапостол мовив:  Ісус  Христос 
завжди поруч з нами. Він – Відкупитель, Який спасає гріш-
ника. Він бажає відкупити нас від зла. Бог міг би вибрати 
інший шлях. Уявіть собі: як тільки ми зробили щось непра-
вильно, то Бог одразу наказує нас. Якщо після кожного 
скоєного гріха Бог карав би нас, то й нетямущий збагнув 
би свої помилки. Але Бог не змушує нас слухатися Його, 
бо тоді людина не була б вільною. Бог вибрав інший шлях. 
Він послав на землю Свого Сина, Який жив разом з людь-
ми, ділив з ними страждання й показував їм: «Я люблю вас, 
я люблю усіх людей. Я ділю з вами ваші страждання і вашу 
смерть». Він віддав Своє життя за всіх людей, не запиту-
ючи: «Чи готовий ти змінюватися на краще?» Він віддав 

               Бог не забуває 
                       про бідних і знедолених
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схопити Його. – «Це ворог Ісуса, якого належить покарати!» – 
А Ісус зцілив йому вухо. Так Він хотів показати Петрові: «Це – 
хибний шлях. Це – не Моє доручення. Я бажаю спасти людей». 
Саме так поступав Учитель. Ми, Його недосконале знаряддя, 
маємо брати приклад з Нього.   

Наше завдання полягає лише в тому, щоб допомогти ближ-
ньому спізнати любов Ісуса Христа; щоб через нас він відчув 
Його присутність у своєму житті. А змінити своє життя така 
людина здатна тільки тоді, коли почне любити Ісуса Христа. 
Брати й сестри, ми становимо «священство царське» і бажа-
ємо бути слугати Ісуса Христа тут, на землі; тому, аби стати 
ними, ми йдемо прокладеним Ісусом шляхом. Не судімо свого 
ближнього. Не змушуймо його змінюватися на краще; не ба-
жаймо йому покарання. Поступаймо так, як велить Божа воля, 
і не висуваймо до ближнього жодних вимог; як от: «Я любити-
му тебе, якщо ти поступатимеш так і так». Адже Ісус Христос 
приніс Себе у жертву, не висуваючи жодних вимог.

Якщо ми будемо так поступати, то не позбавимо Євангелія 
сили, а ще більше укріпимо його й виявимося гідними христи-
янами. Тому зростаймо в любові до ближнього. Будьмо силь-
ними, сильними в Ісусі Христі. Нехай Святе Причастя сприяє 
тому, аби ми були істинними й беззастережними слугами Ісуса 
Христа. 

Своє життя за нас, людей, беззастережно, без остатку; віддав 
його з любові до всіх людей, надіючись, що вони спізнають 
Його любов і зможуть відповісти на неї своєю любов’ю, і що з 
любові до Нього вони зрікатимуться гріха. 

Аби зазнати нам сьогодні прощення гріхів, треба визна-
ти, що ми є грішними; треба страждати від гріха, стра-
ждати не зі страху перед його наслідками чи перед по-

каранням, а – від того, що гріх віддаляє нас від Господа. Отже, 
будь-який скоєний нами гріх віддаляє від Ісуса Христа й ми 
страждаємо від цього. Ми бажаємо бути поруч з Ісусом і це 
спонукає нас перемагати гріх. Любов до Ісуса – це найкраща 
мотивація для того, аби долати гріх. На початку богослужіння 
я вів мову про те, що ми переслідуємо мету: бути такими, як 
Ісус Христос, виконувати Його волю й бути знаряддям у Божих 
руках. Для цього важливо знати Божу волю: Бог бажає допом-
огти людям і спасти їх. Він не бажає карати гріщника. Бог лю-
бить грішника й хотів би, щоб він мінявся на краще. 

Деякі християни думають, що їхнє завдання полягає у тому, 
аби змінювати суспільство; вони гадають, що їм дано право 
клеймити лиходіїв: «Якщо ти не виконуватимеш Божу волю, 
то тебе спіткає Божа кара!» У мене є з цим проблеми, адже це 
однозначно не відповідає волі Ісуса Христа.

Одного разу учні Ісуса Христа довідалися про те, що люди 
з однієї місцевостей не прийняли Його; вони розлютилися на 
цих людей і хотіли просити в Бога, аби «вогонь зійшов з неба і 
пожер їх». Та Ісус Христос напоумив Своїх учнів. У французькій 
Біблії мовиться, що Він їм відповів: «Син Людський прийшов 
не для того, аби знищувати, а для того, аби спасати життя лю-
дей».

Апостол Петро відтяв вухо воїнові Малху, який прийшов 

ОСНОВНІ ДУМКИ:

Бог опікується бідними й знедоленими. Він 
бажає спасіння й нашому ближньому. Наше 
завдання полягає в тому, аби привести його до 
Ісуса, й для цього виявляти любов і бути для 
нього прикладом.    

                          Будьмо співчутливими до ближнього
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Богові, Подателеві добрих дарів, ми вдячні за 
все, що маємо: за силу, знання і життя, а також 
за спромогу вірити у Нього, Всемогутнього. Бог 
знає усе й кожного з нас. Тому Йому належить 

віддавати честь і славу. Він – всемогутній Творець; Він – 
Творець світу видимого й невидимого. Людина творить 
щось нове з того, що уже створене Богом. Людина не 
спроможна самостійно створити нове життя. До того ж 
усе, що ми, люди, творимо, є обмеженим у часі й дочасне. 
Аби створити чи виготовити щось, ми використовуємо 
те, що вже створене Богом. Коли люди ведуть мову про 
великі досягнення й винаходи – про літак, телефонний 
зв’язок, автомобіль, електрику чи Інтернет – то майже 
завжди згадують про винахідників й прославляють їх; але 
значно рідше – про Бога, Який створив світ і закони, що 
діють у ньому. 

Нам, людям, годі дібрати слів, аби віддати Богові на-
лежну хвалу й славу. Така похвала має виходити з глиби-
ни серця й підтверджуватися відповідними вчинками й 
поведінкою. 

Є люди, у яких слова не розбігаються з учинками. Але 

трапляються ситуації, коли ми, слабкі люди, кажемо щось, 
аби захистити себе, аби зберегти своє обличчя в очах 
інших людей. Оскільки слова людини не завжди співпа-
дають з ділами, то лише поступками вона може найпе-
реконливіше прославляти Бога, віддавати Йому хвалу й 
честь. Отже, найчесніше й найдостойніше ми славимо  й 
величаємо Бога, коли поступаємо згідно з Його волею. А 
в чому полягає Божа воля? Бог бажає допомогти й спа-
сти всіх людей. Це вияв Божої любові до людей, Своїх 
створінь. 

Як Бог може найкраще допомогти людям осягнути 
спасіння? Для цього людина має вірити в Бога й у тих, 
кого Він послав: у Його Сина, Ісуса Христа, а також – у апо-
столів, які звіщають Євангеліє. Давайте поступати саме 
так і прославляти Бога не тільки на словах, а й на ділі. 
Адже ми маємо прославляти Бога, нашого Отця, своїми 
ділами; а також – думками й словами. 

Саме про це вів мову Ісус Христос у притчі про двох 
синів: Один чоловік попросив двох своїх синів прийти 
попрацювати на винограднику. Старший син не захотів 
і чесно сказав батькові про це, але згодом, покаявшись, 
він, хоч і відмовився, усе ж пішов у виноградник. Інший 
син бездумно згодився і сказав: «Піду, Господи!»  Він, по-
обіцявши, та все ж не пішов працювати у виноградник. 

Ця притча наглядно показує різницю між показною і 
словесною прославою та прославою на ділі. Перший син 
прославив батька своїм учинком.

Чарльз Ндандула

 Богові й нашому Отцеві слава – чому?

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 26.12.1953
ПРОФЕСІЯ: юрист
ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ з 13.03.2005
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Замбія, Малаві та Зімбабве

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ЧАРЛЬЗ С. НДАНДУЛА
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Окружний апостол Чарльз Ндандула разом з братами і сестрами, які 
готували в горах місце для проведення богослужіння під відкритим небом. 

апостола
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

Немовля лежить у колисці й плаче. 
Мати обертається, дивиться на ньо-
го й неабияк вражена тим, що відб-
увається у неї на очах. Однорічний 

братик немовляти вибігає зі своєї кімнати з со-
скою та улюбленою м’якою іграшкою в руках; 
підходить до свого маленького братика, гла-
дить його, засовує йому в рота соску й кладе 
йому на животик плюшеву іграшку. 

Однорічний малюк одразу розібрався в ситуа-
ції і, як тільки міг, намагався допомогти. Він щой-
но почав вимовляти свої перші слова «мама», 
«тато», «так» і «ні». Він, ймовірно, ще не вміє 
мислити так виразно, як дорослі, які думають 
логічно і для цього добирають відповідні слова. 
Карапуз поступив так, як відчув за потрібне. А 
він відчув потребу прийти на допомогу своєму 
маленькому братикові. Він, старший брат, по-
бачив і почув, що з його маленьким братиком 
щось негаразд, і  поспішив йому на допомогу. 

Отже, малолітні діти, які ще не вміють гово-
рити, уже здатні відчувати. Вони реагують на 
негаразди ближнього і виявляють готовність 
прийти йому на допомогу. Не будемо, однак, 
тут перебільшувати. Не в кожній ситуації, не 
кожного дня і не кожен малюк поступить так 
великодушно. Та очевидним є одне: навіть не-
повнолітні діти спроможні розпізнавати нужду 
ближнього і надавати йому посильну допомогу. 
Отже, з великою ймовірністю можна твердити: 
людям з раннього дитинства притаманна вла-
стивість турбуватися про ближнього, приходи-
ти йому на допомогу й розпізнавати його нужду. 
В одних ця властивість проявляється менш, а в 
інших – більш виразно. 

Отже, Творець, як очевидно, сповнив наші 

серце й душу основоположним даром – даром 
любові до ближнього. Унаслідок виховання і 
впливу зовнішніх чинників люди по-різному 
застосовують цей дар по відношенні до сво-
го ближнього. Нерідко страх чи той або інший 
набутий комплекс заважає людині зробити до-
брий поступок. Рідше самовпевнений егоїзм 
гальмує людську потребу прийти ближньому 
на допомогу. Інколи безпомічність і страх перед 
скрутною ситуацією роблять нас черствими до 
біди ближнього.

Усе це відбувається не тільки в наш час, коли 
процвітає неабиякий індивідуалізм. Ще Господь 
й Учитель мав справу з багатьма людьми, які, 
оправдуючи власну поведінку, наводили свої 
кволі аргументи. Приміром, фарисеї, які, при-
скіпливо дотримуючись нюансів теологічного 
вчення, усе ж в суботу квапливо рятувати свого 
осла, що впав у яму; а Господові докоряли за те, 
що Він зціляв хворих у день Господнього спо-
чинку.   

Ісус указував фарисеям на те, що вони, гру-
бо порушуючи заповідь «Шануй твого батька й 
матір», не дбали про своїх літніх батьків; а самі 
зобов’язували всіх інших виконувати цю за-
повідь. 

Господь не погоджувався також з їхнім не-
писаним правилом нехтувати добрими учин-
ками й допомогою від людей, яких зневажали 
в суспільстві; як от – від самарян чи грішників. 
Любов – ось єдиний аргумент, яким послугову-
вався Ісус Христос.

Отже, плекаймо чистий дар, який Господь 
вклав у наше серце. Якщо ближнього спіт-
кає біда, то поступаймо так, як однолітній 
малюк: приходьмо йому на поміч – з любові.  

Властиве з народження?
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Тоді мені було десь сім чи вісім 
років. Я з батьками й сестрою 
вирушив у відпустку на південь 
Франції. Тривала подорож нам, 

дітям, дуже швидко набридла, і батькам 
довелося докладати чимало зусиль, аби 
ми не нудьгували. «Лічи сині авто», – 
сказала мені мама. А моїй маленькій се-
стричці: «А ти – червоні».

Під час поїздки гірськими Піренеями 
дорога стрімко піднімалася вгору. Ав-
томобілі перед нами сповільнили рух – 
утворився ланцюжок із трьох-чотирьох 
автомобілів і вантажівки з причепом, яка 
ледве підіймалася на перевал. «Дивись, 
які величезні в неї колеса!», – сказала 
наша мама, як раптом – ми й не второпа-
ли – одне із задніх коліс зірвалося з осі й 
котилося додолу, летіло просто на нас.

«Боже, допоможи!» – вирвалося з моїх 
грудей. Серце почало несамовито ко-
лотитися. Коли колесо наблизилося до 
нас майже впритул, то раптом по ньому 
немов би хтось ударив і воно відскочило 

в бік; перелетіло через дорожню загоро-
ду й упало в прірву Для мене, дитини, це 
було переконливим доказом того, що Бог 
втрутився в ситуацію й врятував нас від 
трагедії.            

                                                 І.Д.

Нещодавно ми на декілька днів 
їздили у відпуску і на зворотно-
му шляху по-особливому пере-
жили захист ангелів.

Нам залишалося 10 кілометрів додо-
му, як раптом на повороті несподівано 
назустріч нам виїхав автомобіль. Дорога 
була дуже вузькою й зіткнення, здавало-
ся, було годі уникнути. Мій чоловік різко 
загальмував, а я встигла лише вигукнути: 
«Боже, допоможи!»

У цей момент нам здалося, що хтось 
невидимою рукою переставив на про-
тилежну смугу автомобіль, який стрімко 
мчав нам назустріч. «Дякую, Тобі, мило-
стивий Отче!»                                                   І.Р.

Пережити 
захист 
ангелів
Два повідомлення на одну 
тему: під час подорожі 
автомобілем виникли 
ситуації, які – і в цьому 
переконані брати й се-
стри по вірі – без Божого 
втручання могли б закін-
читися трагічно. 

ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД
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ПОХОДЖЕННЯ: Давид був родом із Іудеї. Його батько Есей – 
був онуком моавитянки Рут. Давид був наймолодшим сином 
Есея. У нього було чимало братів і сестер: в одному біблійному 
місці повідомляється про сімох братів, а в іншому – про 
шестеро братів і двох сестер. Ім’я Давид означає «улюбленець» 
або «коханий». У Біблії розповідається про те, що Давид, 
будучи юнаком, пас отари свого батька.

ЗЛЕТ: Давид ще юнаком потрапляє до двору царя Саула в 
Гівеа. Він стає зброєносцем царя й музикантом. Своєю грою 
на цитрі він заспокоював царя Саула. Окрім цього, у Біблії 
повідомляється про героїчний двобій із філістимлянином 
Голіафом, якого Давид переміг з допомогою пращі. Через 
військові здібності Саул доручив йому очолювати військо у 
війнах проти філістимлян. При дворі Саула Давид подружився 
з царським сином Йонатаном. Народ вельми любив Давида, 
тому Саул заздрив йому, і намагався навіть убити. 

ДАВИД СТАЄ ЦАРЕМ: Давид змушений був утікати на південь 
країни. Він зібрав там загін воїнів й захищав цю місцевість від 
нападів філістимлян, іноді укладав з ними союз. Завдяки цьому 
Давид здобув повагу південних племен Ізраїлю. Коли Саул 
під час однієї з битв загинув, то вони запросили Давида бути 
царем в Іудеї. Сім років Давид правив у Хевроні. Представники 
північних племен також пропонували Давидові стати їхнім 
царем і відновити після заворушень в країні порядок.

ЕПОХА ПРАВЛІННЯ: Давид захопив місто Єрусалим і 
перетворив його в свою резиденцію. «Град Давидів» мав стати 
столицею обох царств – Ізраїлю та Іудеї. Там Давид побудував 
палац й звелів доставити в Єрусалим ковчег Завіту. Давид 
поширював своє царство, поневолюючи ворожі народи: 
філістимлян, амоніїв, араміїв, моавитян, едомітів і гілеадитів. 
Він наказав збудувати в країні дороги й торгові шляхи, бо 
попіклувався  про високий рівень життя ізраїльського народу. 
Окрім цього, він розпочав підготовчі роботи до будівництва 

храму в Єрусалимі. Отже, Давид утворив найбільшу державу 
в історії Ізраїлю.  До її складу входили Палестина й більша 
частина Сирії. 

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ І СМЕРТЬ: Давид правив приблизно з 
1004 по 965 рр. до Р. Х. Коли він постарів, то між його синами 
розпочалася запекла боротьба за царський престол. Спочатку 
царем спробував стати Авессалом, однак його вбили у бою. 
Згодом Адонія заявив про свої права на царський престол. 
Питання про наслідника престолу вирішив сам Давид, 
призначивши Соломона своїм наступником. Давид помер й 

був похований у Єрусалимі. 

Давид і Голіаф
Маленький Давид перемагає великого Голіафа – історія, яку люблять усі діти. Історія Давида 

вельми цікава: маленький пастушок стає великим царем.
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       в епоху Давида

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО / ЗНАННЯ БІБЛІЇ
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У нашій домашній Біблії було два малюнки, які ми, 
шести-семирічні діти знову й знову крадькома від 
батьків, гортаючи її сторінки,  розглядали: на одній 
був зображений мертвий Голіаф, який зазнав пораз-

ку в бою: з його чола, немов вода з крану, лилася кров; на дру-

гій – відрубана голова Івана Хрестителя, що лежала на підносі 

– моторошне видовище. Обидва чоловіки померли жахливою 

смертю, але ми гадали тоді, що це трапилося з ними справед-

ливо. У ті часи ми, щоправда, ще не розуміли, що за цими ма-

люнками крилися агресивна поведінка й насилля.

У Біблії описано чимало історій та подій, які носять насиль-

ницький і агресивний характер. Згадаймо принаймні про не-

самовитий гнів царя Ірода або про історію Ісака, якого батько 

Авраам мав за дорученням Бога принести в жертву. Навіть 

старших дітей обурює поведінка Авраама: чи можна цього 

батька назвати добрим, якщо він готовий вбити свого єдиного 

рідного сина, аби пристати на вимогу Бога й викликати в Ньо-

го вподобання. Вивчаючи біблійні історії, треба враховувати 

вік дітей. При цьому слід звертати увагу на те, аби вони могли 

збагнути описані події й правильно розуміти їхній зміст, мову 

й спосіб викладу.

Насилля – коли нелюдське стає звичним

Не лише в біблійні часи люди захоплювалися величчю, си-

лою і владою; вважали їх чимось позитивним, не усвідомлюю-

чи й не звертаючи увагу на те, що вони майже завжди супро-

воджувалися жорстокістю, жадобою влади й ненавистю.

Коли Генрік зі своєю хокейною командою грає проти супротивників – восьмирічних однолітків  –   він 
повністю концентрується на грі. Юнак швидко пересувається й намагається закинути шайбу. Коли 
його друг Ян б’є по воротах і промахується й тим самим позбавляє Генріка першокласного шансу за-
кинути шайбу, то останній не може стримати злість. Він кричить на Яна й обзиває його, навіть б’є 
його в живіт, так що суддя змушений виводити Генріка з хокейного поля. Батьки Генріка запитують 
себе, як їм реагувати на агресію свого сина – адже в наші дні, на їхню думку, людям, аби бути успішни-
ми в житті, необхідно проявляти тверду волю до перемоги. Проте християнинові не личить прояв-
ляти насилля по відношенні до інших людей. 

       ЯКЩО СИЛА СТАЄ НАСИЛЛЯМ

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 Фолькера Кюнле. 

Окрім цього, він був ініціатором та учасником різ-

них проектних і робочих груп.
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ВІРА І СУСПІЛЬСТВО / ПОШИРЮВАТИ ВІРУ

У наш час нічого не змінилося. Жорстокість, приміром у ЗМІ, 
стала звичним явищем: великим «героєм» подають людину, 
яка, на щастя, залишилася живою, жорстоко розправившись 
з лютими ворогами, – такий герой здобуває симпатії глядачів; 
він, переможець, користується шаною й повагою всіх. Таке 
бачення вже давно увійшло в світ дитячих переживань. Якщо 
дітям постійно нав’язують подібну поведінку, то у них може 
сформуватися тверде переконання, що жорстокість є пози-
тивною рисою: завдяки їй можна наполягти на своєму праві, 
навести  порядок і швидко й ефективно вирішити будь-який 
конфлікт. Звикання дітей до насилля може призвести до згуб-
них наслідків: до апатії та байдужості; не кажучи вже про дітей, 
які постійно зіштовхуються у своєму житті з насиллям і, внаслі-
док цього, у найгіршому випадку, утрачають почуття власної 
гідності й почувають себе завжди винуватими. 

Якщо дитина зазнає насилля 

Ще в дошкільному віці діти зазнають вплив сили й насилля. У 
дитячому садочку усі діти захоплюються більш високим і силь-
нішим хлопцем, вважають його «героєм»: він перевершує всіх 
у грі в м’яч, а також – в інших іграх. А якщо йому щось не так, то 
він умить розпускає свої кулаки. У школі таким може виявитися 
однокласник, який постійно всіх дражнить й погрожує побити 
кожного, хто стане на його шляху. Дітей, які за характером є 
полохливими, несміливими й розважливими, треба вихову-

вати, аби не боялися такої насильницької поведінки, а рішуче 
й твердо виступали проти неї, не стаючи при цьому жорсто-
кими. Їм, вочевидь, буде корисно знати про те, що будь-який 
«вискочень» ховає за своєю вищістю власні слабкості.

Натомість дітям, схильним до насильства, необхідно пояс-
нювати, що інші люди цінуватимуть їх лише в тому випадку, 
якщо вони будуть рахуватися з ними, особливо з більш слаб-
кими. Їм треба зрозуміти, що їхня поведінка не просто лякає 
людей: схильна до насильства дитина ізолює себе від суспіль-
ства, її уникають, і вона поступово втрачає контакт з іншими 
дітьми, які кінець кінцем відвертаються від неї. 

Об’єднати в один колектив усіх дітей –  тих, що почувають 
себе сильними і слабших, –- зокрема, і в недільній школі, до-
поможуть вправи й розв’язання завдань, які дають дітям змогу 
зрозуміти, що перемога або поразка залежать від усієї групи, а 
не від окремої людини.

Будь-яке насилля породжує ще більше насилля, тому важ-
ливо знати, як у подібних ситуаціях поступав Божий Син: Він, 
виявляючи любов, показав, як можна розірвати замкнене 
коло руйнівного насилля і насилля у відповідь. Навчитися пра-
вильно поступати в конфліктних ситуаціях і ситуаціях прояву 
агресії, і знову й знову примирятися з ближнім – це непросте 
завдання, у тому числі – для наших дітей. Та виховання на при-
кладі Ісуса Христа – це вельми важливе завдання, заради яко-
го варто докладати багато зусиль.

  Еберхард Кох

Розслаблення: агресивні діти живуть 
у постійній фізичній та духовній на-
прузі. Їм стануть у пригоді вправи на 
розслаблення, як от: аутогенне тре-
нування, медитація або прогресив-
на релаксація (техніка розслаблення 
м’язів).
Альтернативні дії: агресивні діти ча-
сто не сприймають сигналів інших 
дітей. Навчитися розпізнавати й пра-
вильно тлумачити поведінку людини 
– це передумова для її розуміння й 
визнання. Треба неодмінно тренувати 
поведінку, альтернативну насильни-
цькій. У простих рольових іграх навіть 
маленькі діти засвоюють правила по-
ведінки, які є прийнятними для певної 
ситуації. Якщо дорослі будуть зглад-

жувати конфлікт, то вони нічому не 
навчать своїх дітей.
Прищеплення почуття гідності: по-
чуття власної гідності агресивних ді-
тей здебільшого є слабо вираженим. 
Своєю зухвалою поведінкою вони 
намагаються утвердити себе серед ін-
ших дітей і вважають, що таким чином 
можуть відстояти свої інтереси. Агре-
сивні діти потребують підтримки й по-
хвали з боку батьків та людей зі свого 
оточення. Їм потрібно зрозуміти, що їх 
цінуватимуть за правильну поведінку, 
і що за це вони отримають винагоро-
ду.
Навчати самоконтролю: дітям, які 
схильні вирішувати все з допомогою 
кулаків, важко повірити в силу мовле-

ного слова. Дітей треба вчити застосо-
вувати їхні духовні задатки. З допомо-
гою рольових ігор, приміром, у дітей 
може формуватися самоконтроль.
Навчати співчувати: агресивним 
дітям часто складно поставити себе 
на місце іншої людини. Щоб навчити 
їх цьому, батькам треба звертати ува-
гу таких дітей на почуття; розповіда-
ти їм, що таке страх і радість; як вони 
мають поступати, коли сумують чи 
зазнають страх? Спонукайте свою ди-
тину аналізувати міміку інших людей; 
а також розмірковувати, що людина 
відчуває, коли має відповідний вираз 
обличчя? 

5 ПОРАД, ЯК ДОПОМОГТИ АГРЕСИВНИМ ДІТЯМ
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Ісус проклинає смоківницю.
Фреска з Віскірхе, церкви у Верхній Баварії,
у м. Штайнгау, пам’ятник культової 
архітектури XYIII ст. у стилі пізнього бароко

З метою поглиблення знань Біблії запроваджується серія 
статей, у яких висвітлюється тема, що розглядається під час 
богослужіння під рубрикою «Знання Біблії».

БІБЛІЯ ДЛЯ ВСІХ

Засохла смоківниця
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Ісус даремно шукав у гіллі смоківниці плодів. Не знайшовши їх, Він прокляв 

її – хоча в цю пору року дерево не могло ще плодоносити. У цій історії, 

яку знаходимо в Євангелії від Марка, на прикладі смоківниці виразно 

розповідається про грядущий Божий суд над Ізраїлем. Проклін Ісуса 

Христа вочевидь демонструє також Його владу: що Він каже, 

те збувається. Отже, нехай ця історія буде для нас застереженням 

і ми приносили добрі плоди.



НС, 10/2017 19

БІБЛІЯ ДЛЯ ВСІХ

Ф
от

о:
 Д

-р
 Б

ан
м

ю
лл

єр
 / 

П
уб

лі
ку

єт
ьс

я 
з д

оз
во

лу
 б

уд
ів

ел
ьн

ог
о 

ві
дд

іл
у 

Ве
йл

ьг
ей

м
у 

(Н
ім

еч
чи

на
) 

П ісля в’їзду в Єрусалим Ісус Христос прийшов у 

храм і оглянув там усе. Увечері Він разом із Дванад-

цятьма вирушив у Віфанію. Наступного дня вони 

вийшли з Віфанії й повернулися назад у столичний 

Єрусалим. Дорогою Ісус відчув голод і побачив смоківницю, 

укриту листям. Він вирішив покуштувати плоди цього дерева 

й підійшов до нього. Однак, на дереві було тільки листя й не 

було жодних плодів. Тоді Ісус мовив: «Нехай ніхто повіки не 

споживає плоду з тебе!» (Від Марка 11, 14). Наступного дня 

учні побачили, що смоківниця засохла «від кореня».

Щоб зрозуміти цю історію, треба знати, що на смоківниці 

– на відміну від багатьох інших дерев – до того, як з’явиться 

листя, утворюються зародки плодів, так звані пуп’янки. На 

смоківниці, яка потребує опилення – а саме про таку смоків-

ницю йдеться у нашій історії – ранньою весною утворюють-

ся суцвіття у вигляді маленьких смокв, що своєю формою 

нагадують бутони і є їстівними, хоча й не такими добрими 

на смак, як справжні плоди, що виростають після опилення. 

Якщо комахи не опилять ці пуп’янки, то дерево їх скидає. І 

тоді нема сенсу очікувати на врожай. 

Так ось: оскільки на цій смоківниці вже було листя, то мож-

на зробити припущення, що Ісус сподівався знайти на ній 

ось такі пуп’янки, зародки плодів. Хоча час для дозріван-

ня справжніх плодів ще не настав, тобто, у цю пору року 

смоківниця ще не плодоносила, та пуп’янки свідчили б про 

майбутні смокви. А на цій смоківниці не виявилося навіть їх. 

Образно кажучи, дерево не було готовим до того, аби плодо-

носити. Ісус знав, що час для смокв ще не настав. Тож чому 

Він прокляв цю смоківницю?

Смоківниця – прообраз Ізраїлю

У Старому Заповіті смоківниця часто була символом за-

хисту, а також – невірності Ізраїлю. В епоху правління царя 

Соломона панував мир: «І жили Юда й Ізраїль у мирі, кожний 

під виноградником своїм і під смоківницею своєю» (1 Цар 4, 

25). А в Книзі пророка Йоіля 1, 12 образ зів’ялої смоківниці 

є символом невірності Ізраїлю. Історія зі смоківницею пов’я-

зана з очищенням храму. Смоківниця є прообразом Ізраїлю, 

який за зовнішніми ознаками – завдяки жертвопринесен-

ню і храмовому служінню – тримався Бога, а за внутрішні-

ми – знаходився на значній відстані від Всевишнього: він не 

приніс потрібних плодів, бо не розпізнав в Ісусі Христі Божо-

го Посланця (від Марка 11, 28) й знехтував Його словом. А 

по-друге, він не виконував Божу волю й не каявся, хоча вже 

сповнився час і наблизилося Боже Царство (від Марка 12, 

40). Засохла смоківниця – це знамення того, що Бог судитиме 

за байдужість й невірство. 

Засохла смоківниця – знак влади Ісуса Христа

Чому Ісус Христос прокляв смоківницю, хоча в цю пору 

року вона ще не плодоносила стає зрозумілим у світлі про-

довження цієї історії: коли наступного ранку Ісус разом зі 

Своїми учнями знову проходив повз цю смоківницю, то апо-

стол Петро першим побачив, що дерево всохло. Отже, збу-

вається те, про що мовить Ісус Христос!

  Ця історія (Від Марка 11, 20-25) підводить нас до запитан-

ня, яке первосвященики й книжники поставили Ісусові Хри-

стові щодо походження Його влади, яку Він демонстрував уч-

ням, коли прокляв смоківницю – єдине чудо покарання, про 

яке повідомляється у Біблії.

Засохла смоківниця – застереження

Історія про смоківницю стосується не тільки Ізраїлю чи 

книжників, а й кожного з нас. Кожний із нас повинен запи-

тати в себе, чи він дійсно прагне жити згідно з Євангелієм. 

Чи приносимо ми плід, якого очікує від нас Ісус Христос 

(Від Марка 4, 20)? Адже недостатньо просто ходити на бо-

гослужіння. Важливо поступати згідно з Божою волею, про 

яку ми чуємо під час проповіді. Недостатньо також приймати 

прощення гріхів і не виявляти готовність прощати ближньо-

му. Недостатньо споживати Святе Причастя, не будучи гото-

вим свідчити про Євангеліє, про смерть і Воскресіння Ісуса 

Христа. Прагнімо приносити плоди й своїм життям свідчити 

про істину Євангелія. 

Ред. 

«І ввійшов у Єрусалим, у храм, і оглянув усе, а що було 
вже пізно, то вийшов з Дванадцятьма у Витанію. 
Наступного дня, коли вони виходили з Витанії, зголод-
нів. Побачивши здалека смоківницю, вкриту листям, 
приступив, чи часом не знайде чогось на ній, та, підій-
шовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не 
була пора смоков. І озвавшися, промовив до неї: «Нехай 
ніхто повіки не споживає плоду з тебе! А учні Його чули 
це… Проходивши тудою вранці, вони побачили смоків-
ницю, всохлу від кореня».

(Від Марка 11, 11-14 і 20)   
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З 26 до 31 липня 2017 року окружний апостол Мі-
хаель Еріх перебував в окрузі «Україна-Схід». Його 
перебування в цьому окрузі було насичене подіями, 
зустрічами й бесідами. Під час цієї поїздки довелося 
подолати понад 700 км. українських доріг: від Одеси 
до м. Дніпро.

Окружного апостола супроводжували гості з 
Німеччини: єпископ на відпочинку Удо Гельман 
(опікувався округом «Україна-Центр») і  його дру-
жина Ютта; єпископ на відпочинку Гюнгер Шульц 
(опікувався округом «Україна-Схід») та його дружина 
Астрід, а також – українські служителі Церкви: апо-
стол А. Будник, окружні старійшини та окружні єван-
гелісти з дружинами.

У четвер, 27 липня 2017 року, окружний апостол 
провів богослужіння в громаді м. Миколаїв, де слу-
жив словом із 1 Петра 5, 6: «Смиріться, отже, під 
могутньою Божою рукою, щоб Він підняв вас угору 
своєчасно». Незважаючи на робочий день на бого-
служіння приїхали парафіяни із ближніх громад: Оде-
си, Нової Каховки і Херсона.

Під час перебування в Миколаївській області 
окружний апостол відвідав музей німців-колоністів 
у селі Єкатеринівка, де вшанував пам’ять репресова-
них переселенців із Німеччини, які в 1817 році переї-

ПЕРЕБУВАННЯ ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА 
М. ЕРІХА В ОКРУЗІ «УКРАЇНА-СХІД»
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хали в Україну освоювати цілинні землі. 
У суботу, 29 липня 2017 року, в Запоріжжі окружний апо-

стол провів семінар для окружних старійшин і окружних 
євангелістів, на якому був також присутній апостол А. Буд-
ник. «Сан у Новоапостольській церкві» – це була основна 
тема семінару. Окрім цього, під час семінару обговорюва-
лися різні аспекти життєдіяльності Церкви: богослужіння, 
відвідини сімей і т.д. Окружний апостол надав окружним 
санам об’ємний навчальний матеріал, який вони надалі бу-
дуть використовувати для проведення семінарів і зібрань 
священнослужителів у своїх округах.

У неділю, 30 липня 2017 року, окружний апостол провів 
богослужіння в громаді м. Запоріжжя. На це богослужіння 
приїхали брати й сестри з громад Маріуполя, Бердянська, 
Нового, Каменського і Покрова. В основу богослужіння 
окружний апостол поклав біблійну цитату з Ефесян 4, 15: 
«Але будемо жити по правді та в любові, в усьому зростаю-
чи в Того, Хто є Головою - у Христа».

На завершення богослужіння окружний євангеліст Жюль 
Вилонжа і його дружина Олена отримали з рук окружного 
апостола благословення з нагоди срібного весілля.

На прощання окружний апостол висловив побажання 
відвідати в наступному 2018 році округ «Україна-Захід», та 
в неділю, 1 липня, провести в громаді м. Тернопіль бого-
служіння для померлих. Тепер апостол А. Будник, окружні 
сани, брати у сані й парафіяни округу з радістю очікують на 
приїзд високого гостя і готуються до нової зустрічі з ним. 
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Богослужіння, що проходило в залі виставкового 
центру, було центральною подією цього молодіж-
ного форуму. В його основу  окружний апостол Мі-
хаель Еріх поклав біблійну цитату з Ефесян 4, 15: 

«Але будемо жити по правді  та в любові , в усьому зростаю-
чи в Того, Хто є Головою – у Христа».

Окружного апостола супроводжували апостоли й єписко-
пи з Південної Німеччини, а також два апостоли з інших Ре-
гіональних церков, зокрема апостол Ж. Ляйбфрід із Франції 
та апостол Г. Мучлєр із Регіональної церкви «Північно-Схід-
на Німеччина». До співпроповіді ОА М. Еріх покликав апо-
столів Мучлєра й Ляйбфріда, а також єпископа Манфреда 
Шьонеборна (апостольський округ Гайльбронн).

Беззаконня й «охолола» любов

У своїй проповіді окружний апостол нагадав молодим 
парафіянам про слова Ісуса Христа з Євангелії від Матвія 
24, 12: «Через те, що розбуяє беззаконня, любов багатьох 
охолоне». На його думку, сучасне суспільство знає чимало 
прикладів беззаконня й несправедливості, одним з яких є 
перевиробництво продуктів харчування. Хоча в світі про-
дукти харчування виробляються із великим надлишком і 
ними можна легко забезпечити всіх мешканців планети 
Земля,  безліч людей все ж приречені на голод і голодну 
смерть. Злидні, нестатки й нужда – це прояви «кричущої 
несправедливості», яка є наслідком діяльності людини; 

День молоді Південної Німеччини 2017

Зростати – у Христа!
У неділю вранці, 23 липня 2017 року, майже 6400 юних новоапостольсь-

ких християн і священнослужителів з усієї Південної Німеччини приїхали 
в Штутгарт для  участі в регіональному Дні молоді.
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і не в останню чергу – тому, що їхня любов охолола. Люди 
дедалі більше стають байдужими як до Бога, так і до потреб 
своїх співгромадян.

Окружний апостол звернув увагу юних братів і сестер та-
кож на «вельми важливу подію», а саме на Прихід Ісуса Хри-
ста, після якого, згідно з віровченням Новоапостольської 
церкви, прийде Царство миру й справедливості. 

В усьому уподібнюватися до Ісуса Христа

Однак, уже сьогодні віруючим людям треба виявляти лю-
бов й «у всьому» уподібнюватися до Господа Ісуса. Істинну 
любов людина спроможна виявляти завдяки діянню Святого 
Духа. Вона має проявлятися у її вчинках, поведінці й ставлен-
ню до ближнього.

Окружний апостол конкретизував, у чому саме важливо 
зростати, рівняючись на Ісуса Христа. Він зокрема мовив: 
«Важливо бути миротворцями, виявляти готовність до при-
мирення і до служіння Господові й ближньому, ніким не нех-
тувати, а, наскільки можливо, намагатися з розумінням ста-
витися до ближнього й пам’ятати: Бог його також любить!» 

Окрім цього, окружний апостол побажав юним христия-
нам, аби вони, застосовуючи прекрасні задатки й таланти, 
якими наділив їх Господь, «могли добре організовувати своє 
життя і бути успішними. При цьому, важливо завжди ставити 
милостивого Бога у центр свого життя і таким чином в усьому 
зростати в Того, Хто є Головою – у Христа».

Любити один одного

У своїй співпроповіді апостол Мучлєр вів мову про любов. 
Він зокрема наголошував: «Любов додає неймовірних сил, 
аби протистояти проявам сучасного егоїзму, безсердечності, 
несправедливості й відсутності милосердя». Він закликав 

юних християн «застосовувати силу любові й нести лю-
дям любов. Вона передбачає:  ставитися з повагою один 
до одного, йти назустріч один одному і, якщо вкрадеться 
непорозуміння, то негайно примирюватися один з од-
ним». Апостол навів приклад про людей, які впродовж 
багатьох років гнівалися один на одного, та, спізнавши 
Христову любов, змогли приборкати негативні емоції й 
примиритися один з одним. 

Вправлятися в любові

Апостол Ляйбфрід у своїй співпроповіді порівняв лю-
бов, яка є Божим даром, що вилитий у наші серця Свя-
тим Духом (пор. Римлян 5, 5)   з людським талантом чи 
хистом, якого треба плекати, у якому треба вправлятися 
(пор. Міхея 6, 8). Він закликав юних парафіян не погоджу-
ватися з беззаконням, байдужістю й відсутністю любові, а 
застосовувати любов та інші Божі чесноти в спілкуванні з 
ближнім і спільно «зростати – у Христа!» 

Не зупинятися 

Єпископ Шьонеборн, ведучи в своїй проповіді  мову 
про зростання у вірі й любові, навів біблійну цитату з 1 
Солунян 1, 3: «… бо ваша віра зростає вельми й любов 
кожного з вас усіх до інших збільшується».  Він також 
закликав молодих християн «працювати над собою, ду-
ховно рости й таким чином набувати сутність Ісуса Хри-
ста.  Для цього, - наголошував він, - важливо регулярно 
відвідувати богослужіння. Божі поміч і благословення не 
завжди проявляються так, як ми, люди, цього бажаємо. 
Бог добре знає, що і в якій мірі нам потрібне. Його благо-
словення проявляється саме в тому, що Він дає нам вчас-
но і те, що нам істинно потрібне».
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1. Який суддя переміг своїх ворогів, які значно переважали за 
чисельністю, у складі війська із 300 чоловік?
А  Егуд
Б  Гедеон
В  Дебора
Г Самуїл

2. Де знаходилася резиденція ізраїльського царя Омрі?
А  в Самарії
Б  в Єрусалимі
В  в Мегіддо
Г  в Ізраїлі

3. Що розуміють в історії мистицтва під словом «п’єта»?
А  зображення монахів під час полудневої молитви
Б  зображення Марії з тілом Ісуса Христа
В  зображення Ісуса разом зі Своїми учнями
Г  картина на євангельський мотив

4. Із якої країни походила Рут?
А  Ізраїль
Б  Йорданія
В  Єгипет
Г  Моав

5. Хто написав текст пісні «З радістю прославляймо» (№196 із 
російськомовного пісенника)
А  Дітріх Бонгьоффер
Б  Генрі ван Дайк
В  Карл Герок
Г  Арно Пьоцш

6. Який пророк передрікав епоху Нового Заповіту?
А  Амос
Б  Йосія
В  Ісая
Г  Єремія

7. Що означає в перекладі слово «Христос?»
А  Повелитель
Б  Помазаник
В  Покликаний
Г  Хрещений

8. Як у Посланні до колосян характеризується любов?
А  найбільшою з трьох – віри, надії та любові
Б  поясом спасіння
В  узами досконалості
Г  платтям благословення

9. Як маленькому Мойсею вдалося врятуватися від катів 
фараона?
А його видали за єгипетське немовля 
Б його сховали у корзинці на берегу Нілу
В він разом з матір’ю спаслися втечею в пустелю
Г його видали за немовля рабині

10. Ким працював апостол Матвій до покликання на це 
служіння?
А  письменником
Б  рибалкою
В  теслею
Г  митарем

          ТЕСТИ НА ЗНАН НЯ БІБЛІЇ? 

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
У старозавітну епоху вдовам жилося дуже важко. Коли помирав чоловік, який досі 
турбувався про неї, їй бракувало найнеобхіднішого. Закон Мойсея передбачав для 
вдовиць і сиріт, а також чужинців так зване «право бідності», яке дозволяло цій категорії 
людей підбирати на полі колоски, що залишилися після жнив (Повторення закону 24,19). 
Зображена на нашій картині молода жінка була не тільки вдовою, а й чужинкою в Ізраїлі. 
Йдеться про Рут, моавитянку, яка після смерті свого чоловіка (сина ізраїльтянки Ноомі) 
повернулася зі своєю ізраїльською свекрухою у Вифлеєм. На картині вона зображена 
разом з Боазом, родичем Ноомі, під час збору колосків. Саме йому належало поле, на 
якому Рут збирала колосся. Він знав про долю цих жінок, Ноомі й Рут, і запропонував Рут 
підбирати під час жнив на його полі колосся; він потурбувався також про те, аби його 
женці не збирали останнє колосся, а щедро залишали його на полі. Коли Рут ввечері 

повернулася додому, то принесла чимало збіжжя для себе й свекрухи. Зібраного їм вистачило на довгий час. Фреска, на якій зобра-
жена Рут і Боаз на полі, належить пензлеві Йоганна Георга Ледерера (XVIII століття; підтверджено авторство 1733-1757 рр.), одному 
з маловідомих аугсбурзьких майстрів бароко. Ця робота була виконана в 1733 році. Вона розміщена в паломницькій церкві Святої 
Матері в Клостерлехфельді неподалік Аугсбурга. На цій картині, як і на інших десятьох фресках цього циклу, зображені жіночі персо-
нажі Старого Завіту, як от: Рахав, суддя Девора й Рут.
ІМ’Я РУТ ЗГАДУЄТЬСЯ ЛИШЕ В ОДНОМУ МІСЦІ НОВОГО ЗАПОВІТУ, ЧОМУ?  

Відповідь див. на стор. 2
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