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Як ти мені …

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА

НС, 12/2017 3

Вислів «Як ти мені, так я тобі!», як і багато інших, потрапив у наше повсякденне життя із Біблії, перекладе-
ної Мартіном Лютером. У Приповідках 24, 29 його перекладу зокрема мовиться: «Не кажи: Як він мені 
вчинив, так я йому вчиню; відплачу кожному за його вчинками!» Тому ці слова, як правило, трактують 
у негативному значенні: «відплатити чи розквитатися з ким-небудь за щось». Так люди певною мірою 

намагаються оправдати свою поведінку: «Я тільки відповів йому тим самим, що він заподіяв мені!» Ще в епоху 
Старого Заповіту було зрозуміло, що таке оправдання є перед Богом неправомірним.  

Вислів «Як ти мені, так я тобі!» можна, однак, вживати й у позитивному значенні. Мій брат, моя сестра став-
ляться до мене так привітно, уважно, терпеливо й співчутливо й завжди виявляють готовність прощати – чи я 
ставлюся до них так само? 

Якщо уважно поміркувати, то збагнемо, за що маємо бути вдячними іншим людям: за те, що вони дали нам; 
за те, чим збагатили наше життя й віру. Чи не віддячитися б мені за це чимось більшим? Чи не віддати б мені їм 
більше, ніж я отримав?

Свого часу Йоганн Вольфганг фон Гете мовив: «Якщо бажаєш брати, то давай!»  
 Імпульс із богослужіння Першоапостола
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Від новоапостольської церкви, розташованої  у м. Цепернік поблизу Берліну, 
йти всього дві хвилини до ріки Панке. Від витоку, що знаходиться за декіль-
ка кілометрів, вона тягнеться до набережної Шіффбауердамм, де впадає в 
ріку Шпрее, Панке являє собою невеликий потічок, незважаючи на те, що її 

назва походить від слова «панків», що означає «бурхлива ріка». Ріку Панке годі порів-
няти з сусідніми берлінськими ріками Шпрее і Гафель. І все ж вона потрапила як до 
вуличних, так і до популярних шлягерних пісень. «З тобою, з тобою я хотіла б піти на 
рибалку: на озеро Галензее, на озеро Шляхтензее і на Обершпрее; а також – на озеро 
Крумме Ланке, але ніколи на ріку Панке», – співала Марлен Дітріх в 1920-і роки. Знач-
ну частину ріки Панке сховали під землею і завели у водопроводи. У 1961 році під 
час будівництва Берлінської стіни підземні труби перекрили, аби запобігти перехо-
дові з східної у західну частину міста. Водні потоки спрямували в Нордгафен (Північ-
ний порт), а русло ріки Панке засипали на межі зоопарку й адміністративного округу 
Мітте. Згодом відновлять первозданний вид ріки, на що витратять 27,7 мільйонів 
євро. Для цього зведуть берегоукріплювальні споруди та широкі схили й заплави. 
Отже, чимало тварин зможуть повернутися на старе місце помешкання як у ріці, так і 
поруч з нею. Після завершення будівельних робіт уже не буде тієї ріки Панке, про яку 
німецька співачка Клер Вальдофф колись співала: «На березі Панке стою я і думаю, 
як від запаху цього втекти – Берліну моєму неабияк дякую за пахощі пишних квіток». 

4 НС, 12/2017

Дорогоцінна ріка
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БОГОСЛУЖІННЯ У М. ЦЕПЕРНІКУ / НІМЕЧЧИНА

ДАТА: 30 червня 2017 року

ВСТУПНА ПІСНЯ: «Блажен той дім» (№ 231 у російсько-

мовному пісеннику)

СУПРОВІД: окружні апостоли Вольфганг Надольний, 

Чарльз Ндандула, апостоли Герберт Бансбах, Філіпп Бур-

рен, Клаус Катенс і Йенс Ліндеманн

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: бл. 7100

СВЯЩЕННОДІЙСТВА: освячення Першоапостолом но-

возведеної церковної споруди

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ  

НС, 12/2017 5
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Дорогі брати й сестри, освячувальне богослужіння – 
це особлива подія. Воно є тепер і для мене рідкістю. 
Мені довелося зазирнути в порядок проведення та-
кого богослужіння, бо проводжу його не так часто. 

Прекрасно, що воно транслюється на багато громад. Хоча брати 
й сестри цих громад не можуть бути безпосередньо присутніми 
тут й скласти собі справжню уяву про цю прекрасну нову цер-
ковну споруду. Однак, усі ми поділяємо радість громади Цепер-
нік. Разом з вами ми радіємо новій церкві й від щирого серця 
бажаємо вам рясних благословень та великої радості в новозве-
деному Божому домі. 

Ваш окружний апостол не раз наголошував на тому, що будів-
ництво цієї церкви стало можливим завдяки фінансовій підтримці 
з боку Регіональних церков Німеччини й Швейцарії. За це я хотів 
би офіційно висловити подяку окружним апостолам, які очолю-
ють ці Регіональні церкви, й виділили необхідні кошти. Без їхньої 
згоди будівництво церкви не відбулося б. Хочу подякувати також 
братам і сестрам цієї Регіональної церкви, а також усієї Німеччини 
й Швейцарії за пожертви, які ви вірно приносите в Господній дім. 
Тільки завдяки цим пожертвам Першоапостол й окружні апосто-

Перебувати в домі Господньому
ли можуть здійснювати духовну працю. За це ми висловлюємо 
вам особливо щиру подяку. Ми завжди щиро молимося про те, 
аби Господь по-особливому благословив ваші пожертви; аби кож-
на Божа дитина знову й знову переконувалася: я приніс свою по-
жертву не просто якійсь установі, а – милостивому Богові. 

Ми не сміємо очікувати від Бога, аби Він удесятеро 
віддавав нам за принесені нами пожертви. Ми не є 
бухгалтерами і не будемо вираховувати, скільки Бог 

поверне нам за наші пожертви. Благословення, яке ми отри-
муємо, і на яке ми розраховуємо – це мир і радість. Нехай саме 
так Бог благословить вас!

 Отже, будівельні роботи позаду, а праця у громаді ще тільки 
розпочинається. Ця церква має бути місцем радості, місцем бра-
терського і сестринського єднання та любові. Над цим усім треба 
працювати. Треба багато молитися, щоб громада Божих дітей ста-
вала дедалі згуртованішою, а спілкування у ній – дедалі приємні-
шим. 

У громаді треба виконувати чимало праці й здійснювати чимале 
служіння, аби життя у ній було все приємнішим і багатограннішим. 
Брати й сестри, робімо все від себе залежне, аби життя громади 

«Одного в Господа прошу, одного я благаю: жити в домі Господнім по 
всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись розду-
мам у Його храмі»

Слово із Біблії: Псалом 27, 4



НС, 12/2017 7

ставало дедалі кращим і багатшим. Для цього треба виконувати 
велику працю, здійснювати чимале служіння і приносити чимало 
пожертв. Я маю на увазі не тільки фінансові пожертви, а й пожерт-
ви відмови: тоді в громаді переважатимуть любов до Бога й до 
ближнього, пануватимуть єдність і згуртованість, а також добра 
й приємна атмосфера. Без цих пожертв життя у громаді не буде 
добрим. А якщо ми будемо йти на жертви, то громада буде розви-
ватися, ставатиме дедалі кращою і багатшою на благословення і 
радість. Тепер, брати й сестри, перейдімо до освячення церкви, 
для цього я попрошу громаду піднятися.

Після освячувальної молитви Першоапостол продовжив: 
Дорогі брати й сестри, тепер цей дім став Божим домом; міс-

цем, де живе Бог, де Він об’являється людям. Можливо, це звучить 
дещо дивно. Адже ми кажемо: «Милостивий Бог присутній скрізь; 
Він об’являється у Своєму творінні, Він присутній усюди». І це пра-
вильно. Але ще в епоху Старого Заповіту Бог звелів спорудити дім, 
місце, де людина по-особливому відчуває й переживає Його при-
сутність, де Він по-особливому об’являється людині. Таким місцем 
був тоді храм. Храм – це місце, де людина зустрічається з Богом, де 
переживає Його присутність. Саме про це йдеться у нашій біблій-
ній цитаті, яку я вибрав для нашого сьогоднішнього богослужін-
ня. Я довго вагався, бо це давнє й добре відоме слово з Псалмів є 
вельми складним для перекладу. Німецький переклад, який став 
уже звичним у Новоапостольській церкві, так би мовити, не зовсім 
відповідає оригіналові.  

Лютер виконав тут довільний переклад; ми, власне, не 
знаємо чому так: «Одного в Господа прошу, одного я 
благаю: жити в домі Господнім по всі дні життя мого, 

щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його 
храмі». В інших мовах тут не згадується про богослужіння, а 
мовиться: бачити «красу» («beauty» по-англійськи ), «славу» 
(«la magnificence» по-французьки) чи «приємність Господа». 
Чому Лютер ужив у німецькому перекладі слово «богослужін-
ня», достеменно невідомо… Адже не людина служить Богові, 
а Бог – людині. Тому «бачити богослужіння» можна передати 
словами: «бачити, як Бог звертається до людей». Адже саме 
у цьому полягає суть богослужіння. Зупинімося все ж на все-
світньо визнаному тлумаченні цієї біблійної цитати.  

Псалмоспівець знав, аби пережити Божу славу, аби відчути при-
сутність Бога і зазнати Його прихильність, треба прийти у Божий 
дім, треба поєднатися з Богом. Саме тому він просив: «жити в домі 
Господнім». Він знав, що це непросто й не само собою зрозуміле, 
а можливе лише завдяки Божій милості. Отже, псалмоспівець 
висловлював побажання: «Бажаю перебувати в Божому домі й 

переживати Божі присутність, славу й прихильність». Саме це має 
відбуватися й у наш час. 

Під час богослужіння Бог служить нам через Святого Духа; слу-
жить нам Своїми словом і таїнствами. Під час богослужіння ми пе-
реживаємо присутність Бога, присутність Ісуса Христа. Саме їхню 
присутність ми переживаємо. Тому важливо завжди приходити 
на богослужіння. Тому важливо приєднуватися до прохання псал-
моспівця: «…жити в домі Господнім по всі дні життя мого». Наголо-
шую ще раз: «Те, що ми маємо богослужіння, що сміємо бувати на 
них, і переживати присутність Бога, не є само собою зрозумілою 
річчю. Ми вдячні, що можемо вільно збиратися. Минулого тижня 
до мене знов надійшли повідомлення з країн, де на даний момент 
таке є неможливим, і де брати й сестри не можуть вільно збирати-
ся, приходити на богослужіння.

Я щойно повернувся з Конго, де ситуація дедалі більше 
загострюється. Ви, очевидно, читали в Інтернеті про те, 
що 175 тис. братів й сестер змушені були вночі рятува-

тися втечею. Їм довелося тікати в джунглі чи в сусідню Анголу. 
Із деякими з них я зустрічався минулого тижня. Найбільшим 
нещастям для них є те, що вони не мають змоги відвідувати 
богослужіння, святкувати Святе Причастя. Це є для братів і се-
стер неабияким горем. Отже, збагнімо, що святкування бого-
служіння не є чимось само собою зрозумілим. Нам це здається 
мало не обов’язком: у неділю ми маємо йти на богослужіння, 
серед тижня також; і ми, буває, забуваємо про те, що вони є 
пропозицією Божої милості. Бог міг розпорядитися по-іншо-
му. Отже, те, що ми маємо церкву, служителів і громаду, не є 
само собою зрозумілим. Варто розмірковувати над цим і бути 
вдячними Богові за це; не тільки – за те, що ми маємо бого-
служіння, а й за те, що під час богослужіння ми переживаємо 
Божі присутність і прихильність, а також сміємо споглядати на 
Його славу. 

Псалмоспівець також мовив: «Твоє обличчя, Господи, я шукаю» 
(Псалом 27, 8). Саме це було для нього важливо. Він приходив у 
храм, аби пережити присутність Бога. Дорогі брати й сестри, це 
також складова нашого життя за вірою.  

Я знаю, що не кожне богослужіння є видатною і надзвичайною 
подією, не про кожне богослужіння ми можемо сказати: «Це бого-
служіння було неперевершеним! Я по-особливому відчув присут-
ність милостивого Бога!» Це однозначно так! Але вельми корисно 
знову й знову молитися про те, аби мати змогу не тільки відвідува-
ти богослужіння, а й переживати на них присутність Бога. Госпо-
ди, дозволь мені побачити Твоє обличчя! Дозволь мені пережити 
Твою присутність! Нехай це бажання дедалі більше сповнює наше 
серце. 

Псалмоспівець мовив далі: «…жити в домі Господнім по 
всі дні життя мого». Він був мудрою людиною і знав, що 
недостатньо прийти тільки один раз у дім Божий.

Я хочу не просто підкреслити важливість відвідування бого-
служінь чи знати про те, скільки Божих дітей зібралося сьогодні 
в церкві Цепернік, і скільки їх буде там наступної неділі чи через 
два тижні. Мова йде не про це; і не – про те, що я, керівник Церкви, 
бажаю наповнити церкви, а про те, аби виконувати Божу волю. 
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Божа воля: аби зазнати Його прихильність, треба перебувати 
у Його домі. Наслідки діяння Святого духа через Боже слово й 
таїнства можна побачити лише через тривалий час. Недостатньо 
час від часу приходити на богослужіння, треба постійно перебу-
вати в Божому домі. Вплив діяння Святого Духа, унаслідок якого 
ми зазнаємо спасіння, можна побачити лише через тривалий час. 
Саме тому псалмоспівець висловлював побажання: «…жити в 
домі Господнім по всі дні життя мого».

Як ми можемо пережити Божу славу? Для цього нам треба спі-
звати славну Божу волю: Бог бажає спасіння тобі й мені, а ми ба-
жаємо спасіння своєму ближньому. Такою є Божа воля. Люди інко-
ли мають дещо інше розуміння Божої волі. Та Бог бажає спасіння 
тобі й мені – усім нам. У цьому ми переконуємося, коли долучаємо-
ся до Божої справи, коли постійно відвідуємо богослужіння. Для 
Бога важливо дарувати нам спасіння. Саме під час богослужіння 
ми переживаємо Божу славу.

Ми знову й знову переконуємося, що для Небесного Отця не-
має нічого неможливого. Якщо людським умінням і талантам є 
межа, то для Бога не буває безвихідних ситуацій. У Бога завжди 
є вихід з будь-якої ситуації. У Бога завжди є відповідь на будь-яке 
питання. Це – вияв Божої слави. Коли ми звертаємося до Бога, то 
Він завжди готовий дати нам відповідь. І Його відповідь є завжди 
правильною. Запропонований Ним шлях є завжди добрим. Якщо 
ми будемо ним йти, то зазнаємо від Бога поміч.

Божу славу ми переживаємо також під час богослужіння через 
вияв Його благодаті. Якщо ми зробили щось не так і згодом кає-
мося, то Бог нам каже: «Усе гаразд. Я простив тобі». Нам, людям, 
годі збагнути Божі благодать і терпіння. Адже ми знову й знову 
приходимо до Нього, бо зробили щось не так. Ми сотні раз обі-
цяли Йому, що не будемо робити того чи іншого, й знову й знову 
робимо те саме. Бог дивиться на наше серце й мовить: «Не пере-
живай, усе буде гаразд!» Наче й нічого не трапилося. Це прояв Бо-
жої слави, яку ми переживаємо під час богослужіння. Божа слава 
проявляється у присутності Бога під час святкування Святого При-
частя. Адже тоді Бог зустрічається з нами й Господь Ісус мовить: 

«Я люблю тебе. Саме за тебе Я помер. І саме з тобою Я перебуваю 
сьогодні й тут. Я зовсім близько до тебе». Кожен з нас може пере-
живати й відчувати єднання з Ісусом Христом, якщо буде палко 
прагнути цього. Зазнаючи єднання з Ним, ми бачимо, що Господь 
любить мене таким, як я є; Він перебуває зі мною, Він зовсім поруч! 
Господь бажає, аби я перебував вічно разом з Ним. Саме у цьому 
суть Божої слави, яку ми переживаємо під час богослужінь. Але 
повторюю: «Нам треба про неї молитися. Нам треба палко прагну-
ти її. Нам треба щиро прагнути відчути присутність Бога під час 
богослужіння». Це – однин із проявів Божого храму!  

З Біблії ми довідуємося й про інші прояви Божого храму. 
Апостол Павло, приміром, називає спільноту віруючих 
християн Божим храмом, який «побудований на підвалині 

апостолів і пророків, де наріжним каменем – Сам Ісус Христос» 
(Ефесян 2, 19–20). Отже, церква, спільнота віруючих, є Божим 
домом, у якому через Святого Духа живе Бог. Це – також Божий 
храм. Хтось може сказати: «Яке це має відношення до нашого 
слова?» Дуже просто. Якщо ми бажаємо зазнати Божі присут-
ність, прихильність і поміч, то самотужки їх годі осягнути. Аби 
отримати спасіння і повною мірою занати Божі прихильність і 
поміч, треба належати до спільноти віруючих, до спільноти Бо-
жих дітей, до Христової Церкви, до Тіла Ісуса Христа. Про храм 
існує чимало інших метафоричних порівнянь. У спільноті ми 
по-особливому переживаємо Божі присутність, прихильність і 
поміч, а також – Божу любов. Самотужки їх годі зазнати. 

Прохання псалмоспівця: «…жити в домі Господнім по всі дні 
життя мого» означає також: усе своє життя перебувати у цій спіль-
ноті й переживати присутність Бога. 

Молімося також про те, аби Бог допоміг нам долати усе, що 
відлучає нас від цієї спільноти. Ми – реалісти й добре знаємо са-
мих себе. Ми можемо дати оцінку один одному й знаємо, що жод-
на Божа дитина не є досконалою. Усі ми, люди, є різними: з різними 
задатками й характерами, і нас багато що може роз’єднувати. Але 
просімо в Бога: «Допоможи нам перебувати в цій спільноті й від-
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чувати Твою присутність. У ній ми отримуємо спасіння. Допоможи 
мені бути невід’ємною частиною цієї спільноти. Допоможи мені 
долати все, що роз’єднує». Саме такою має бути стійка позиція 
віруючої людини, Божої дитини: Боже, дозволь мені бачити завжди 
те, що спільнота віруючих – це спільнота людей, об’єднаних Ісусом 
Христом. Він любить усіх однаково; за них Він помер, їх Він бажає 
привести у вічне єднання з Собою. Ісус Христос благословить нас 
тоді, коли ми будемо об’єднаними й згуртованими. Ісус Христос 
наділив усіх нас спільним дорученням. Громада є спільнотою, в 
якій усі спільно працюють. Давайте спільно свідчити, що незва-
жаючи на розбіжності, ми вміємо плекати єдність і згуртованість. 
Служімо разом один одному. Працюймо спільно, долаймо спільно 
будь-які перепони. Адже ми становимо одну спільноту, в якій всі 
працюють спільно. 

Як ми, перебуваючи у цій спільноті, здатні побачити кра-
су Божої слави? По-перше, ми переконуємося в тому, що 
Бог, як я вже зазначав, вислуховує молитви віруючих. 

Якщо ми працюємо над тим, аби бути Господньою громадою, 
яка об’єднана в Ісусі Христі, то ми будемо спільно молимося 
і спільно просити про одне й те ж. Під час богослужіння ми 
спільно виголошуємо молитву «Отче наш». Господь Ісус обіцяв: 
«Вчиню, коли будь-що проситимете в Моє Ім’я» (Від Івана 14, 14). 
Як прекрасно, коли громада бачить, що Господь відповідає на 
спільну молитву. Він не виконує точно те, про що ми Його про-
симо. Але Він відповідає нам Своїм словом, діянням Святого 
Духа, Своєю поміччю й утіхою. 

Отже, Бог відповідає на спільну молитву згуртованої громади. 
Дорогі брати й сестри, така відповідь є для громади особливою 
подією. Я, і це очевидно, не є мрійником. Але я не раз перекону-
вався: коли громада збирається в Ім’я Ісуса Христа й усвідомлює, 
що вона є Христовою громадою; коли вона спільно молиться в 
Ім’я та в дусі Ісуса Христа, то отримує від Бога відповідь на свою 
молитву. Саме так вона переживає Божу славу. Саме цього я ба-
жаю вам, брати й сестри.

Перебуваючи в спільноті Божих дітей, ми відкриваємо для себе 
Божу славу: коли бачимо, як Бог турбується про Своїх дітей, як під-
тримує їх, як укріпляє, як утішає, як терпеливо ставиться до наших 
недоліків і, незважаючи на них, мовить до нас: «Я тебе дуже лю-
блю! У Моїх стосунка з тобою нічого не змінилося». Як прекрасно, 
перебуваючи у громаді, бачити, як Бог проявляє доброту до ближ-
нього. 

Тільки перебуваючи в спільноті Божих дітей, можна зазнавати 
Божі присутність й утіху, міць та поміч через брата й сестру. Тоді ми 
мимоволі кажемо: «Милостивий Бог послав мені тебе. Ти – ангел 
Божий». Таке можна пережити, тільки, коли перебуваємо в спіль-
ноті. Але для цього треба розуміти, що являє собою спільнота: це 
– вибрані Божі, яких Бог любить, за яких Його Син помер, яких Бог 
наділив дорученням. Отже, плекаймо цю спільноту! 

Господи, допоможи мені долати те, що роз’єднує! Допоможи 
мені бачити громаду такою, як Ти її бачиш! Бо тільки так я спро-
можний пережити Твої славу, прихильність і поміч. 

У Святому Писанні йдеться про ще один Божий храм. Свого 
часу апостол Павло мовив до віруючих: «Хіба ж не знаєте, 
що ваше тіло – храм Святого Духа, Який живе у вас?» (1 

Корінтян 6, 19). Під час святого Запечатання ми прийняли дар 
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АПОСТОЛ 
ФІЛІПП БУРРЕН:

«Отже, цей дім є святим 
місцем, доступним для 
всіх людей. Брати й сестри, 
дорогі діти й дорога молодь, 
турбуймося про те, аби він 
завжди залишався святим 
місцем. Важливо, які думки 

приходять до тебе в цьому домі, про що ти тут гово-
риш». 

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ЧАРЛЬЗ НДАНДУЛА:

«Я згадую про те, що мовить-
ся в Святому Писанні про ос-
вячення храму в Єрусалимі: 
він тоді сповнився Божою 
славою у вигляді хмари. Сьо-
годні він сповнений Святим 
Духом, Який робить можли-

ве наше єднання з Богом». 

АПОСТОЛ 
ЙЕНС ЛІНДЕМАНН:

«У вас є тепер нова церква. 
Але, прошу, не продов-
жуймо поступати так, як 
раніше, по-старому: прихо-
димо, займаємо своє місце, 
співаємо й робимо все, як 
і досі. Першоапостол дав 
нам настанову: шукаймо 

тепер єднання з Господом».

Святого Духа, через Якого Бог живе в нас. Отже, кожен з нас, 
наше тіло є, образно мовлячи, Божим храмом, у якому живе й 
перебуває Бог. Нам треба знову й знову усвідомлювати, що ми 
наділені даром Святого Духа; що Бог істинно живе у нас. Нам 
треба знову й знову молитися, щоб ми відчували пристуність 
цього Божого дару і присутність Бога в собі. Але для цього – 
образно мовлячи – нам треба входити в цей храм, тобто звер-
татися до самого себе і, як тут сказано, бачити Божий храм у 
собі. Ми маємо звертатися до самих себе й бачити, які справи 
Бог звершив і продовжує вершити над нами, і які наміри Він 
має по відношеннб до нас. Тоді будемо звертатися до Бога з 
проханням: «Господи, веди мене, укажи мені Твою путь, настав 
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са. Якщо ми палко й істинно прагнемо єднання з Ісусом Христом, 
тоді наш гріх є нестерпним для нас. Тоді ми готові відмовитися від 
усього, аби тільки Бог простив мені гріх. 

Отже, прагнімо палко єднання з Ісусом Христом. Бажаймо пе-
ребувати вічно разом з Ним. бажаймо бути таким, як Він. Нехай це 
буде програмою наших дій. Я бажаю осягнути повне єднання з 
Ісусом Христом. Я бажаю бути таким, як Він. І тоді ми враз збагне-
мо, що для цього треба робити.Тоді ми враз зрозуміємо, від чого 
треба відмовитися і що нам треба надбати. Я мушу стати таким, як 
Ісус Христос, я бажаю поступати так, як Він поступав. Я бажаю так 
чинити й діяти. Я бажаю говорити, молитися і думати так, як Він це 
робив. Це – ціла програма.  Якщо будемо проявляти палке бажан-
ня єднатися з Ісусом Христом, то зможемо пережити присутність 
Ісуса Христа під час святкування Святого Причастя. То зможемо 
відчути любов Ісуса Христа: «Я вмер за тебе! Знаєш, я не змінився. 
Я тебе, як і перше, дуже люблю. Я люблю тебе так, як любив 2000 
років тому, коли вмер за тебе». Я часто думаю про це. У цьому від-
ношенні не відбулося жодних змін.А я накоїв немало безглуздих 
учинків; я десятки разів обіцяв Богові й не виконав обіцяного. Та 
Ісус Христос любить мене так само, як тоді, коли помер за мене. 
Це – Божа слава. Дорогі брати й сестри, її ми можемо сьогодні пе-
режити.

Як прекрасно відображається Божа слава у святкуванні 
Святого Причастя! Під час нього милостивий Господь мовить нам: 
«Не здавайся, ти зможеш впоратися. З Моєю допомогою ти 
зможеш увійти у вічне єднання й спілкування зі Мною. З Моєю 
допомогою ти можеш стати подібним до Мене. Не здавайся, 
продовжуй боротися! Я наділю тебе для цього потрібною силою. 
Продовжуй, Я з тобою». Відчуймо сьогодні саме так Божу 
присутність

мене на шлях істинний. Скажи мені, що маю робити? Дай мені 
втіху й орієнтир. Як мені жити далі? Чого ти очікуєш від Мене?» 
Саме так ми звертаємо свій погляд на самих себе, так ми вхо-
димо в свій храм і розмірковуємо над Божими намірами: «Що 
Ісус Христос зробив для мене? Що Дух Святий творить сьогодні 
для мене? Які наміри в Бога по відношенню до мене?» Якщо бу-
демо над цим розмірковувати, то отримаємо відповідь; то Свя-
тий Дух свідчитиме нам: «Ти  – Боже дитя». Тоді Бог дасть нам 
пораду й ураз усе стане зрозумілим: саме так я маю поступа-
ти; саме це є тепер важливим; саме це має тепер значення. Ми 
враз повністю збагнемо пріоритети, бо Святий Дух скаже нам 
про них. Саме тоді ми будемо переживати присутність Бога в 
собі. Це – не теорія. Це – практика віри. Це – її конкретні прояви. 
Це думки від Святого Духа. Так ми отримуємо чіткий орієнтир. 
Святий Дух не буде казати мені, чи купляти «Пежо» чи «Ауді», 
де провести відпустку чи з ким одружуватися. Але Святий Дух 
нагадує про те, що є важливим для мого спасіння; як правильно 
розставляти пріоритети, і як доглядати свою душу. Він дає мені 
орієнтир. Дорогі брати й сестри, нехай саме це включає  в себе 
прохання: «…жити в домі Господнім по всі дні життя мого».

Під час богослужінь ми бажаємо переживати Божу присутність. 
Про це ми молимося, за це ми боремося; ми бажаємо перебувати 
у храмі, де спільнота віруючих. Ми становимо частину спільноти 
тих, яких Бог вибрав, яких Він любить; які слідують за Ісусом Хри-
стом.  Якщо ми будемо бачити громаду саме так, і будь-якою ціною 
боротися за неї, то зможемо пережити Божу славу. 

Після співпроповідей окружного апостола й апостолів Пер-
шоапостол перейшов до підготування до Святого Причастя: 
Сьогодні ми вперше святкуємо Святе Причастя у цьому церковно-
му приміщенні. Аби пережити присутність Ісуса Христа в громаді, 
а також під час споживання гостії, треба щиро пранути єднання з 
Ісусом Христом. Це вельми важливо. Якщо ми палко бажаємо: «Я 
бажаю мати єднання з Господом Ісусом», то одразу приходить дум-
ка про те, що маю позбутися всього, що відлучає мене від Нього. 
Гріх – це те, що відлучає мене від Нього. Ми відзначаємо: «Ми зно-
ву згрішили і гріх відлучив нас від Господа. Його треба позбутися». 
Потім ми приходимо до Бога й кажемо: «Милоситвий Бог, прости 
мені мій гріх. Я бажаю мати єднання з Тобою; бажаю позбутися 
того, що відлучає мене від Тебе. Геть з цим!» Так відбувається істин-
не покаяння. Коли ми, як мовиться в Євангелії, страждаємо і пла-
чемо над власним гріхом, бо знаємо, що він відлучає мене від Ісу-

ОСНОВНІ ДУМКИ:
Божа слава об’являється під час богослужіння по-різ-

ному: Бог нагадує нам про Свою волю: Його воля – наше 
спасіння; Його слово завжди актуальне; Його порада 
завжди слушна; жертва Ісуса Христа унікальна й вічно 
суща; Святе Причастя дарує нам доступ до досконалого 
єднання з Ісусом Христом.
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Кожен новоапостольський християнин, звісно, вдяч-
ний, що в його громаді працюють служителі церкви, 
на яких можна покластися. Їхнє багатогранне служін-
ня має на меті привести кожну людину до віри в Бога 

й кінець кінцем до вічного єднання й спілкування з Ним. Це 
вельми відповідальне завдання.

Переважна більшість служителів мають сім’ї та займаються 
професійною діяльністю. Їм, як і всім людям, треба берегти 
своє здоров’я; і, звичайно, доводиться мати справу з повсяк-
денними навантаженнями й труднощами. Але вони все ж зна-
ходять час і докладають чимало зусиль, аби виконувати своє 
служіння – з любові до Бога й людей. Глибоке переконання в 
тому, що Бог вибрав і покликав їх на служіння – це їхня мо-
тивація. Вона відображена також у п’ятому положенні нашого 

Символу віри.    
Кожен служитель церкви знає, що є недосконалим. Він, і 

це одне з головних його завдань, освячує себе для служіння 
і, звісно, намагається бути прикладом віри в повсякденному 
житті. Однак, служитель церкви здійснює церковне служіння 
відповідно до своїх сил і дарів, якими Бог наділив його. Усі 
вони є різними й громада бачить це: один у силу обставин має 
більше вільного часу й відповідно може більше працювати 
на благо церкви; інший змістовно подає Боже слово; третій 
є прекрасним душпастирем – усі володіють різними дарами. 
Бог діє через Своїх слуг, які є недосконалими людьми, тому не-
розумно очікувати від них абсолютно досконалого служіння. 
Служіння будь-якого служителя було й буде недосконалим і 
помилковим. Але якщо приймати служіння, яке вони здійсню-
ють, з вірою, то результат виявиться досконалим. 

Перші апостоли, згідно з грецьким оригіналом Біблії, 
«закликали братів» шукати співпрацівників, тобто служителів 
громади. Отже, вони залучали всю громаду до пошуку слу-
жителів церкви. Нехай те саме відбувається й сьогодні: нехай 
кожна громада щиро молиться, аби віднайти служителів, осо-
бливо – коли існує нестача в них. У будь-якій громаді велика 
радість, коли знаходяться брати, яких зводять у сан. 

Нехай стосункам між громадою і служителями буде при-
таманна взаємна повага. Вона – запорука присутності Бога в 
громаді. 

Клаус Катенс

Служитель церкви й громада

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 23.09.1955 р.
ПРОФЕСІЯ: працівник кримінальної поліції
АПОСТОЛ з 5 лютого 2006 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Берлін, Бранденбург

АПОСТОЛ 
КЛАУС КАТЕНС
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Апостол К. Катенс (посередині) з дружиною та  молоддю

апостола
Послання

СЛОВО Й ВІРА |  АПОСТОЛИ ПИШУТЬ
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

На цих словах – передовсім у Німеччині 
– лежить особлива печать історії. Про 
них мовлено вже чимало – доброго й 
менш доброго. Чи вдасться нам засто-

сувати ці слова в зовсім іншому контексті? Ми 
спробуємо зробити це, сподіваючись на щире 
розуміння з боку читачів.  

Коли ми відвідуємо концерт чи театр, то ку-
пляємо квитки, заходимо в залу й займаємо своє 
місце. Інколи працівник театру допомагає нам 
знайти наше місце і пропонує програму. Коли 
ми відвідуємо собор чи музей, то зустрічаємо 
людину, яка стежить за дотриманням порядку, 
або компетентного екскурсовода. Нерідко в 
таких закладах зустрічаємо кремезних людей, 
які покликані запобігати тому, аби хтось завдав 
збитків чи не поцупив предмети мистецтва. 

А що очікує нас, коли ми заходимо в одну із 
наших церков?

У кожній громаді є свої відмінності. Вони, за-
лежно від місця її розташування, можуть бути 
досить істотними. В одній церкві є небагато міс-
ця у фойє, в іншій через тривалі дощі парафіяни 
не можуть довго знаходитися на вулиці. 

Якось двоє новоапостольських товаришів 
відвідали іншу громаду. Не встигли вони ввійти 
у Божий дім, як одразу опинилися в оточенні 
трьох дияконів. Ті привітно зустріли їх, поціка-
вилися: звідки й куди подорожують. Один із 
них миттю приніс пісенник, розгорнув його на 
сторінці з вступною піснею і подав його гостям. 
Потім гостей завели у церковну залу й запропо-
нували місце, де можна сісти.   

Дорогою додому один із товаришів похитав 
головою й сказав іншому: «Цим дияконам, оче-

видно, було дуже нудно. Не можна ж так пе-
ребільшувати! Проявляючи гостинність, вони 
мало не на руках внесли нас у церковну залу». 

Інший посміхнувся і відповів: «А я почувався 
там дуже комфортно. Нарешті потрапив у Божий 
дім, де відчув гостинне й привітне ставлення до 
себе». 

Кому при цьому не спаде на думку відомий 
крилатий вислів: «Усім людям догоджати – мис-
тецтво, яке годі знати». Утіхою є те, що й Бог не 
володіє ним. 

Тому немає сенсу вести дискусію про те, по-
ступили диякони правильно чи ні. Важливо, що 
вони в людини, яка бажала цього, викликали по-
чуття, що вона є бажаним гостем, що до неї не-
байдужі, і що на неї бажають справити приємне 
враження. Адже саме така поведінка є пере-
конливим доказом присутності Божої любові в 
храмі. Бог милосердиться над кожним грішни-
ком, який приходить із серйозним наміром про-
сити прощення.   

Отже, вельми важливим завданням кожної 
сестри й кожного брата, який стоїть біля входу 
в церкву, є робити все від себе залежне, аби 
будь-яка людина почувала себе в святому храмі 
впевнено й комфортно. Адже відомо, що перші 
хвилини зустрічі вирішують: буде вона позитив-
ною чи негативною? Це свідчить про неабияку 
важливість завдання, яке виконують ті, що сто-
ять біля входу в церкву: сприяти тому, аби  бра-
ти й сестри, а також гості відчували, що на них 
чекають у храмі; що тут присутня Божа любов. 
Таке завдання стоїть, власне, перед кожним з 
нас, його нам слід виконувати щодня і скрізь – 
не тільки біля входу в церкву. 

Культура 
гостинності
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У грудні 2011 року я, мати двох 
дорослих дітей, після великого 
розчарування познайомилася 
через Інтернет з моїм теперіш-

нім чоловіком. У його профілі було вказа-
но, що він є членом релігійної спільноти. 
Я захотіла довідатись, якої, бо чоловік 
вирізнявся з-поміж інших й одразу спо-
добався мені.

Під час пошуку чоловіка в мене були 
певні вимоги щодо віросповідання. У 
ранньому дитинстві я познайомилася 
з євангельською церквою. В одному 
класі зі мною навчалася донька пасти-
ря. Я багато часу проводила в них вдо-
ма й почувала себе в них дуже затиш-
но. На Різдво я брала участь в їхньому 
вертепі. У різдвяні дні зі мною прихо-
дили в церкву мої батьки. А в інший 
час вони мало цікавилася релігією. 
Дещо згодом у містечку, де ми жили, 
я познайомилася з парафіянами Но-
воапостольської церкви: садівником, 
водієм вантажівки, асистенткою сто-
матолога й членом товариства людей 
середнього віку. Усі вони дуже милі 
люди.

Я довідалася, що мій новий знайо-
мий теж був новоапостольським хри-
стиянином. Я пішла разом з ним на бо-
гослужіння й мене з радістю прийняли 
в громаді. Під час спілкування з моїм 
новим другом я помітила, що він дуже 
швидко вибачається й прощає, і я за-
питала себе, як йому це вдається. Я 
навіть заздрила йому, тому що це мені 
завжди важко давалося. 

Якщо спочатку я відвідувала бого-
служіння з любові до свого друга, то 
незабаром виявилося, що мене по-

чало тягнути туди, але що саме, я не 
могла зрозуміти. Я прийняла Святе 
хрещення водою й Святе Запечатання, 
а в 2013 році ми отримали в Новоа-
постольській церкві благословення 
з нагоди весілля. Я була невимовно 
щаслива.

На жаль, у близькому оточенні мого 
чоловіка були люди, які були проти на-
шого одруження. Вони були парафія-
нами нашої громади й навіть у церкві 
усіляко виявляли до мене неприязнь. 
У мене було відчуття, що мене хо-
чуть вижити з громади, і одного разу, 
сповнена відчаю й горя, я не пішла на 
богослужіння.

Але Бог мене не полишив; навпаки, 
Він знову й знову дозволяв мені від-
чувати Свої присутність й допомогу. 
А любов до чоловіка й багатьох братів 
і сестер у громаді додавала мені нас-
наги. Це була важка боротьба, яка ко-
штувала мені неабияких зусиль, тому 
одного разу я прийняла для себе твер-
де рішення: «Ні, не піду з громади. Я 
хочу бути поруч з братами й сестрами! 
Я хочу бути Божим дитям і наслідува-
ти приклад Ісуса Христа!» Я постійно 
працювала над собою і, хоч це було 
непросто, почала мінятися. Мої діти 
й чоловік казали про те, що ця подія 
пішла мені на користь.

Віра додає мені сил. Я знаю, що маю 
вільну волю й можу самостійно прий-
мати рішення, куди та з ким мені йти. 
Ніхто не може встати мені на заваді.

А тому, хто ще не бачить у мені Бо-
жого дитяти, то я прощаю й почуваюся 
вільною. Я вдячна Богові за Його до-
помогу в цьому. 

А.Б. 

Я хочу 
брати 
в цьому 
участь!
Вона – нещодавно стала 

парафіянкою Новоапо-

стольської церкви, проте 

радість з приводу нової віри 

тривала недовго.

ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД
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ВОДА є життєво необхідною для людей і тварин, тому 
люди здавна зводили помешкання на берегах озер чи 
річок.
Однак в Ізраїлі робити це було не так просто: адже там 
було вкрай мало ВІДКРИТИХ ВОДОЙМ. Тому люди спо-
руджували КОЛОДЯЗІ поряд зі своїми помешканнями, 
особливо там, де було мало джерел, приміром, у степу. 
Тому кочівники переходили разом зі своєю худобою від 
колодязя до колодязя. Колодязі були вельми важливи-
ми. Тому нерідко виникали суперечки з приводу того, 
кому належить той чи інший колодязь.
У давні часи в Ізраїлі було ТРИ ВИДИ штучно обладна-
них джерел: 1. обмуроване джерело («жива вода», або 
«ейн»); 2. глибоко виритий колодязь, який сягав ПІД-
ЗЕМНИХ ВОД («беер»), і 3. цистерна – велике обмуро-
ване й накрите сховище або глибокий грот, вирубаний у 
скелі для зберігання ДОЩОВОЇ ВОДИ, зібраної під час 
зимових місяців для використання у посушливу пору 
року. 
Поселення з’являлися у місцях, де знаходився коло-
дязь або джерело. За назвами багатьох поселень мож-
на з’ясувати місце, де знаходилися колодязь чи джере-
ло, приміром, Беер-Шева (місто на півдні Ізраїлю) або 
Ейн-Фешха (природний заповідник і місце археологіч-
них розкопок на північно-західному березі Мертвого 
моря, приблизно за 3 км на південь від Кумрану в Ізраїлі).

БУДІВНИЦТВО КОЛОДЯЗІВ вимагало чималих зусиль; 
будівельники викопували в землі шахти до 20 метрів 
і глибше, а зсередини обмуровували з каменю так, аби 
вода в них була завжди смачною. Зверху такий колодязь 
накривали переважно великою кам’яною плитою, посе-
редині якої знаходився отвір для черпання води. Тварин 
зазвичай напували з кам’яних корит, у які наливали воду. 
Оскільки колодязі й джерела знаходилися у більшості 
випадків за межами міст, то від колодязів та джерел до 
них під міськими мурами проводилися тунелі, по яких 
подавали воду. 
ЦИСТЕРНИ були також важливими резервуарами, з 
яких забезпечували населення водою на випадок обло-
ги.
Під час засухи колодязі нерідко висихали, тоді їх часто 
використовували замість в’язниць. Коли у час римсько-
го панування кількість мешканців Єрусалиму постійно 
збільшувалася, то почали зводити акведуки й підземні 
тунелі, аби подавати воду в місто з розміщених на пагор-
бах джерел і водойм. 
У біблійні часи вже застосовували ШТУЧНЕ ЗРОШЕН-
НЯ: поблизу міста Єрихон знаходилось джерело, яке 
било потужним ключем. З допомогою водогону воду по-
давали для зрошення полів і садів, що знаходилися на 
околицях міста.      Ред.

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО / «МИ, ДІТИ»

У даній статті публікується додатковий матеріал до рубрики «Із Біблії» 
часопису «Ми, діти».
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Звідки брали воду в Ізраїлі?
Коли в Ізраїлі будувався і наповнювався водою новий колодязь, виконувалася «пісня колодя-
зя». Вода була щось цінним. Закладка колодязів навіть входила в завдання царя. Але як же 
люди забезпечували себе водою?

1. колодязь з ґрунтовими водами (збірний 
колодязь);  2. цистерна;  3. тунель, який пролягав 
від міста до джерела          
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Павло повернувся зі школи додому, жбурнув свій рюкзак у куток і мовчки 
пішов у свою кімнату. Батько прийшов з роботи і побачив свого сина на 
ліжку в сльозах. Нічого не розуміючи, він обняв його й поцікавився, що тра-
пилося. «Марко на перерві грав з іншими хлопцями в футбол, а мені про це 
навіть не сказав. Він мені більше не друг!» Батько намагався переконати 
Павла, що Марко не хотів його образити. Однак Павло гнівається на Мар-
ка й поки що не готовий пробачити своєму найкращому другові. Чому нам 
часто так важко дається прощати? «У цьому нам все ж треба вправля-
тися», - упевнений єпископ на заслуженому відпочинку Еберхард Кох.

       ПРОЩЕННЯ – ЗАВДАННЯ ВСЬОГО ЖИТТЯ

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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«Це ти винен!»
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ВІРА І СУСПІЛЬСТВО /ПОШИРЮВАТИ ВІРУ

Людина пізнала гріх і провину, споживши плід з де-

рева пізнання добра й зла, здійснивши гріхопадін-

ня, яке істотно зруйнувало стосунки між Богом і 

людиною й обернулося фатальними наслідками: 

людина захотіла стати не просто людиною, а, як і Бог, всезна-

ючою і всемогутньою, і таким чином відпала від Всевишнього. 

Цей гріх віддалення від Бога зробили жадобу до влади й не-

нависть, заздрість, ревнощі та безсердечність згубними супут-

никами людського життя. Тому ще в старозавітні часи людина 

сподівалася тільки на Божу милість.

Коли Бог утілився в плоть Свого Сина, то завдяки жертовній 

смерті Ісуса на хресті та Його Воскресінню було здобуто пере-

могу над руйнівною владою гріху й провини: «У Ньому людина 

знайшла спасіння від шкоди, який завдав гріх» (із Катехізису 

Новоапостольської церкви 4.2.1.2.).

Кривда й образи – реалії нашого життя
«Це ти винен!» – звинувачення, яке ще в дитинстві зачіпало 

всіх нас за живе. Навіть, якщо воно були абсолютно безпід-

ставним. Лишень три слова, але для нас, людей, це звинува-

чення є частиною нашого досвіду і, починаючи з дитячого віку, 

відіграє важливе значення в житті. Зрештою навіть маленька 

людина за будь-яких обставин намагається уникнути звинува-

чень на свою адресу в скоєному.

Важливим життєвим уроком у виховному процесі дітей має 

стати пізнання ними того, що не існує життя без душевних 

травм й образ. Вони трапляються в усіх сферах життя, тому 

необхідно пояснювати дітям, як поратися з ними. При цьому, 

нам треба пояснювати малечі, що інколи  ми самі винні в тому, 

що з нами відбувається, оскільки багато в чому самі завинили 

перед Богом і ближнім.

У виховному процесі була й досі побутує думка про те, що ді-

тей слід виховувати строго, адже навіть малолітні діти схильні 

робити зло, поступати безвідповідально й таким чином бути 

винними. Однак з дітьми не слід так поступати. Незважаючи на 

їхні помилки й недоліки, нам треба бачити в них відображен-

ня Бога – зокрема, ще й тому, що ми, люди, живемо виключно 

завдяки Божим милості й любові, які все прощають. Тому вмін-

ня прощати й не ображатися – це ключ, яким ми здатні відкри-

ти двері до внутрішнього світу людини, до нового життя без 

нестерпного тягаря непримиримості. Коли людина прощає 

від щирого серця, то вона міняється. Де були обмеженість й 

скутість, раптом з’являються розкутість і свобода. Де звинува-

чуваний й обвинувач, немов вороги, протистояли один одно-

му, там зазнають обоє душевне зцілення й одужання.

«І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям 

нашим» – навіть маленькі діти здатні збагнути п’яте прохан-

ням з молитви Божого Сина; кожен учень недільної школи 

може пригадати бодай один приклад з власного життя, коли 

йому було важко виконати другу половину заповіді любові. 

Уже дітям відомо, яким болісним може бути для людини мо-

мент, коли вона зазнала  несправедливість або стала жертвою 

злодіяння. Людина після цього, буває сповнюється такою зло-

бою, що виношує думки про помсту.

Прощення й любов – основоположні елемен-
ти Євангелія

Оскільки Бог, ставши у постаті Свого Сина людиною, вияв-
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 Діти вчаться на прикладі. Якщо Ви, 
їхні батьки, регулярно вживаєте сло-
ва: «будь ласка», «дякую», «вибач» і 
вважаєте це за потрібне, то дітям та-
кож буде легко так поступати.

 Не намагайтеся якомога швидше 
самі залагодити дитячий конфлікт: 
активно діяти чи, приміром, телефо-
нувати батькам іншої дитини.

 Дитині після конфлікту потрібна 
ваша підтримка. Будьте просто по-
руч з нею, люб’язно підтримуйте й 
вислуховуйте її.

 Не кожна дитина розповість одразу 
про те, що трапилося. Не наполягай-
те. Краще запропонуйте їй свою до-
помогу.

 Допоможіть дитині після суперечки 

поставити себе на місце іншої й зро-
зуміти її.

 Демонструйте дитині повагу, якщо 
вона поступила по-дорослому й 
знайшла сил, аби вибачитися.

 Будьте зразком для своєї дитини в 
тому, як вирішувати конфліктні ситу-
ації й здобувати примирення.

ЯК МЕНІ ПОМОГТИ СВОЇЙ ДИТИНІ ПРОЩАТИ?
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ляв любов, то й перед людиною стає завдання повернутися до 

спільності з Богом, яка ґрунтується  на любові й милості. При 

цьому нелюдськість і непримиренність не зникають самі по 

собі. Але той, хто дійсно намагається втілити в життя те, чому 

навчав Ісус, не буде без жодних на це підстав з недовірою, пі-

дозрою чи навіть погордою ставитись до оточуючих, не див-

лячись на їхні недоліки й помилки. Така людина йде назустріч 

ближньому, виявляє людяність й розуміє, що в ній самій живе 

не лише добро: «Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого 

не хочу, це чиню» (Римлян 7:19).

Прощення  - чому нас вчать Ісус і Закхей, стар-
ший над митарями

Особливої уваги заслуговує історія про Ісуса й багатого 

Закхея, старшого над митарями (див. Від Луки 19, 1-10) – надз-

вичайно захоплююча й промовиста для дітей історія. На думку 

юдеїв, Закхей був ненависним грішником, жадібним збирачем 

податків і поплічником римських окупаційних властей. Щоб 

побачити Ісуса в величезному натовпі людей і наблизитися 

до Нього, Закхей виліз на фігове дерево. Ісус помітив його й 

раптом попросився до нього в гості. Він поставився до Закхея 

неупереджено, виявив аванс довіри й поваги. Закхей певним 

чином розкаявся, навіть покаявся, і Ісус простив йому гріх, 

який  на думку багатьох людей учинив Закхей: «Сьогодні на 

дім цей спасіння прийшло».

Про це треба розповідати обережно: Закхей жив не так, як 

треба. Совість його була нечистою, але побачивши Ісуса, Який 

прийшов до нього, він збагнув свої помилки, бо все ж жив за 

рахунок інших. Тому Закхей прийняв рішення докорінно помі-

нятися.

Може виникнути питання, а який зв’язок існує між цією 

історією та прощенням. По-перше, Божий Син не тільки поба-

чив перед собою грішного митаря, Він проявив до нього лю-

бов. Ісус бачить насамперед людину, улюблене Боже творіння. 

А по-друге, сам митар, у якого прокинулася совість, зрозумів, 

що він має гріхи й помилки. У поведінці цих двох людей про-

явилася істотна християнська риса, яку треба прищеплювати 

дітям з раннього дитинства. Вона передбачає вміння бачити 

власні помилки, каятися і прощати. Отже, історія про Закхея 

вчить дітей ставити себе на місце іншого й таким чином проба-

чати йому й не бути злопам’ятним. Постійні настанови: «Ти не 

повинен», «Тобі не можна», «Ти маєш…» можуть перешкодити 

дитині вирости самостійною і самодостатньою особистістю, 

яка вміє співчувати ближньому, поважати його й виявляти 

готовність до прощення. З іншого боку, дорослі можуть самі 

вчитися у своїх дітей. Діти, звісно, народжуються на світ не ан-

гелами, але вже в ранньому віці розуміють, що є добре, а чого 

не слід робити. Їхня сила полягає у здатності щиро й відкрито 

говорити про конфлікти й образи. Вони напрочуд швидко по-

раються з конфліктною ситуацією, примиряються, забувають 

про те, що трапилося, і готові розпочати все заново. 

                                                                                            Еберхард Кох
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БІБЛІЯ ДЛЯ ВСІХ
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На шляху з Вірсавії в Харран Яків вирішив 
спочити й, замість подушки, поклав під го-
лову камінь. І приснився йому сон, у якому 
він побачив драбину: над нею – Господа  Го-
спода, Бога Авраама та Ісака. Бог дав йому 

обітницю, що місце, на якому він знаходиться, буде відда-
не його нащадкам у власність. Та Бог не тільки передбачив 
для нього прекрасне майбутнє, а й пообіцяв Свій постій-
ний супровід і захист (Буття 28, із 15).

Драбина в небо й Божий посланець
Сон Якова містив у собі дві важливі деталі: «… ось дра-

бина спирається об землю, а вершком сягає неба, і оце 
ангели ступають по ній вгору й сходять наниз» (вірш 12), і 
над нею стояв Господь, Який дав пізнати Себе, як «Бога Ав-
раама і Бога Ісака», і Який виголосив обітницю. Словоспо-
лучення «драбина Якова», або «драбина в небо», походить 
від давньоєврейського слова «sullam» й може означати не 
тільки «драбину», а й «садову драбину» і навіть «сходин-
ки».

З метою поглиблення знань Біблії у цій серії 
статей висвітлюється тема, яка розглядається 
на богослужінні під рубрикою «Знання Біблії».

Яків 
і драбина Ангелів

Відомий у мистецтві образ під назвою «драбина Якова» взятий із біблійної історії про 
Якова, який утікав від свого брата Ісава, у якого він обманним шляхом відібрав перво-
родство. Ночуючи у відкритому полі, він уві сні побачив драбину, по якій піднімалися 
вгору й опускалися вниз Ангели. А верх цієї драбини торкався неба.

Святе місце Бетел

Після даної Богом обітниці (вірші 13-15) Яків сам по-
яснив собі сон (вірші 16 і 17): «…Направду, Господь є 
на цьому місці, а я не знав. …Яке страшне це місце! Це 
ніщо інше, як дім Божий, і це ворота небесні». Сповне-
ний страху, Яків визнав, що місце, на якому знаходив-
ся, є «святим». Він назвав його «Бетел» (дослівно: «Бо-
жий дім»), узяв камінь, на якому спав, і спорудив там 
пам’ятник, який повинен був нагадувати йому самому 
та його нащадкам про те, що сталося. Святість цього 
місця проявилася в тому, що Яків відчув там присут-
ність Бога, пізнав Всевишнього й отримав від Нього 
обітницю й доручення. Яків прийняв Божу обітницю 
й висловив свою віру в Бога, пообіцявши віддавати 
Йому десяту частину від усього на знак визнання того, 
що все, що у нього є, належить, власне, Богові. Яків, 
майже до смерті стомлений утечею, був зміцнений 
Богом завдяки Його об’явленню й обітниці, яка гаран-
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тувала йому майбутнє. У відповідь на це Яків пообіцяв, 

що на знак вдячності за порятунок покладе камінь, на 

якому спав, у фундамент храму й також пообіцяв по-

стійно жертвувати Богові десятину від усього. 

Драбина в небо в Євангелії від Івана

В Євангелії від Івана образ драбини пов’язують з Ісу-

сом Христом; Ісус говорить Нафанаїлові, який тільки що 

визнав у Ньому Божого Сина: «Істинно, істинно кажу 

вам: Побачите небеса відкриті, й Ангелів Божих, які на 

Сина Чоловічого підіймаються та спускаються» (Від Іва-

на 1, 51). Тобто, мається на увазі піднесення Ісуса Хри-

ста на хресті. Упродовж перших ранньохристиянських 

століть отці церкви тлумачили хрест, як драбину в небо.

«Боже, до Тебе іти …»

В основі церковної пісні «Боже, до Тебе іти … » (№ 

234), написаної англійською поетесою Сарою Флауер 

(Квіткою) Адамс (1805-1848) і покладеною на музику у 

1841 році, лежить також історія про сон Якова й драби-

ну в небо. У другому куплеті автор порівнює себе з Яко-

вом, якого застала в дорозі ніч, під нею мається на увазі 

безвихідне становище. Про Ангелів, які опускаються по 

драбині й піднімаються в небо, згадується у третьому 

куплеті, де мовиться про щасливе закінчення цієї при-

годи й про вдячність Богові. Укінці життя, тобто вкінці 

нашого життєвого паломництва душа вирушить до Бога 

– саме про це мовиться у п’ятому куплеті, якого нема у 

нашому пісенникові.   

«І сниться йому, що ось драбина спирається об зем-

лю, а вершком сягає неба, і оце ангели ступають по ній 

вгору й сходять наниз» (Буття 28, 12). 

Яків і драбина Ангелів. Настін-
ний розпис церкви Валльгауптен / 
Баварія
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ЦЕРКОВНИЙ ОКРУГ «УКРАЇНА-ЦЕНТР»
З 18 до 20 серпня в місті Полтава проходило Зібрання апостола 

А. Будника для служителів Церкви округу «Україна-Центр». Щоріч-
ний захід, який проводить апостол А. Будник, має непересічне зна-
чення для духовного зростання служителів Церкви. На Зібрання з 
апостолом були запрошені також удови служителів, які відійшли у 
вічність.

Триденна програма Зібрання була надзвичайно насиченою. У 
п’ятницю, 18 серпня 2017 року, на цей захід приїхали майже всі слу-
жителі округу «Україна-Центр» разом зі своїми дружинами. Виня-
ток становили тільки ті, хто за станом здоров’я або через складні 
сімейні чи обставини по роботі не змогли приїхати. Місцем прове-
дення зустрічі обрали м. Полтаву, яка має дуже зручне транспортне 
сполучення. Окрім цього, у громади Полтави є своя церковна спо-
руда. Увечері цього дня всі учасники зібралися за святковою вече-
рею з апостолом. Вона пройшла в атмосфері теплого й радісного 
спілкування – усі з нетерпінням очікували наступного дня, адже 
попереду були ще два дні спілкування з апостолом та один з одним.

Наступного дня, у суботу, 19 серпня, апостол А. Будник провів бо-
гослужіння для учасників Зібрання, в основу якого він поклав сло-
ва з Євангелія від Матвія 12, 30: «Хто не зо Мною, той проти Мене; і 
хто зо Мною не збирає, той розкидає».

У другій половині дня апостол А. Будник провів семінар для слу-
жителів Церкви, під час якого розповів про значення духовного 
сану в церковному житті, а також про обов’язки, які покладені на 
кожного служителя: від диякона до Першоапостола. Апостол вко-
тре нагадав братам, що духовний сан – це повноваження, яким 
наділяється Божий слуга через зведення в сан, благословення й 
освячення для служіння в Христовій Церкві. Сан завжди пов’яза-
ний з Ісусом Христом і посланими Ним апостолами і виконується 
через діяння Святого Духа.

У той час, як служителі Церкви брали участь у семінарі, їхні дру-
жини, а також удови служителів мали змогу познайомитися з ма-
льовничими історичними місцями міста. Захоплюючу екскурсію 
підготувала й провела для них Олена Вілонджа, дружина окружно-
го євангеліста.

Цього ж дня священик Валерій Бєліч на прохання апостола 
провів для всіх бажаючих учасників семінару майстер-клас з удо-
сконалення навичок роботи з Microsoft Office й оформлення звіт-
ності в електронному вигляді.

У неділю, 20 серпня 2017 року, відбулося святкове богослужіння, 
у якому взяли участь не лише служителі Церкви, а й брати та сестри 
громад Полтави, Кременчука, Миргорода та с. Хорішки. Апостол 
служив біблійним словом із Рут 1, 16: «А Рут відказала: Не силуй 
мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася від тебе, бо куди підеш 
ти, туди піду й я, а де житимеш ти, там житиму й я. Народ твій буде 
мій народ, а Бог твій мій Бог».

Під час богослужіння апостол звів у сан диякона двох наших 
братів по вірі: Бєлоусова Сергія для громади Кременчука і Вілон-
джа Еміля – для громади Полтави. 

Україна. Зібрання апостола А. Будника із 
служителями церкви та їхніми дружинами

Неабияким джерелом апостольської наснаги й духовного натхнення є щорічні Зібрання апостола А. Будника із служи-
телями Церкви та їхніми дружинами. У серпні-жовтні 2017 року в Україні, регіоні його діяльності, пройшли ці важливі ду-
ховні заходи. До складу апостольського регіону входять 3 округи, що охоплюють усю територію України, і їх очолюють: 
окружний старійшина О. Таран - «Україна-Схід»; окружний старійшина Р. Пальм – «Україна-Центр»  й окружний старій-
шина П. Бих – «Україна-Захід». Здійснювати духовну працю в округах їм допомагають окружні євангелісти, а також на-
стоятелі громад, пастирі, євангелісти, священики та диякони. Більша кількість із них виконують душпастирську й 
богослужебну роботу на добровільних і громадських засадах. Своїм самовідданим та натхненним служінням вони на-
дають підтримку апостолові, завданням якого, як і всіх апостолів, є згуртування й підготування Церкви-Невісти до 
Другого Пришестя її Нареченого, Ісуса Христа. Щорічне Зібрання апостола складається із двох  важливих заходів: бого-
служіння апостола для служителів та їхніх дружин і семінару для служителів Церкви. 
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Після богослужіння усі учасники богослужіння, а також слу-
жителі Церкви з дружинами, натхнені радісним спілкуванням й 
поповненням своїх лав новими молодими братами, вирушили 
в дорогу додому, аби продовжити працювати на благо Божої 
справи у ввірених їм громадах.

ЦЕРКОВНИЙ ОКРУГ «УКРАЇНА-СХІД»
З 1 до 3 вересня 2017 року в м. Запоріжжя проходило Зібран-

ня священнослужителів та їхніх дружин округу «Україна-Схід» з 
апостолом А. Будником. 

У суботу, 2 вересня 2017 року, апостол А. Будник провів бо-
гослужіння, в основу якого поклав слова з Біблії: «Ідіть, отже, і 
зробіть учнями всі народи: христячи їх в Ім’я Отця і Сина і Свя-
того Духа; навчаючи їх берегти все, що Я вам заповідав. Отож 
Я з вами по всі дні аж до кінця віку» (Від Матвія 28, 19–20). Він 
зупинився зокрема на тому, що Бог виявляє велику довіру до 
священнослужителів; адже довірив їм бути помічниками у 
Його справі спасіння душ, які вони супроводжують на шляху 
віри. При виконанні даних Богом доручень священнослужителі 
завжди можуть покладатися на Нього, а також на підтримку 
носіїв благословення. Благословення Бога для священнослужи-
телів проявилося особливо в тому, що Він дав їм вірних поміч-
ниць – дружин. 

     Після богослужіння відбувся семінар для священнос-
лужителів, під час якого апостол А. Будник продовжував на-
ставляти братів у сані й за дорученням окружного апостола 
провів презентацію на тему «Сан». Він зокрема наголошував 
на організаційних аспектах перебування у сані, а також на мо-
ральних принципах і обов’язках священнослужителів. Після 
завершення презентації відбулося активне спілкування свя-
щеннослужителів з апостолом, обговорювали важливі питання 
життя Церкви: вони ставили йому запитання, які цікавлять їх, а 
також ділилися досвідом вирішення різних складних ситуацій 
у громадах. 

У неділю, 3-го вересня 2017 року, апостол Будник провів 
богослужіння для громади Запоріжжя, в основу якого поклав 
слова з 1-го Послання Петра 5, 6: «Смиріться, отже, під могут-
ньою Божою рукою, щоб Він підняв вас угору своєчасно». Під 
час цього богослужіння апостол звів брата Сергія Музалєва в 
сан диякона для громади Запоріжжя. 

Після богослужіння учасники богослужіння і священнос-
лужителі з дружинами попрощалися з апостолом і вирушили 
в дорогу додому, аби продовжувати в громадах здійснювати 
служіння на благо Божої справи.
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ЦЕРКОВНИЙ ОКРУГ «УКРАЇНА-ЗАХІД»
       Цьогорічне Зібрання служителів Церкви та їхніх дружин з апостолом А. Будником округу «Україна-Захід» було вирішено 

провести у прикарпатському Івано-Франківську, місті з неперевершеною красою і старовинною, самобутньою  архітектурою.
Приїхали на цей важливий щорічний церковний захід його учасники ще в п’ятницю, 8 вересня 2017 року; згодом, оселив-

шись, зібралися на спільну з апосто-
лом вечерю. Під час спілкування апо-
стол не проминув жодного служителя 
Церкви і його дружини: кожному при-
ділив увагу, до кожного зокрема підій-
шов, для кожного знайшов слушну 
пораду чи слова наснаги. Брати в сані 
й сестри довго спілкувалися один з од-
ним, ділили радощі й невдачі, обміню-
валися життєвим досвідом. 

У суботу, 9 вересня 2017 року, апо-
стол А. Будник провів богослужіння 
для служителів Церкви та їхніх дружин, 
в основу якого поклав слова з Єван-
гелії від Луки 10, 1: «Після цього Го-
сподь призначив сімдесят двох інших і 
послав їх перед Собою в кожне місто й 
місце, куди Сам мав прийти. Він до них 
промовив: «Жнива великі, а робітників 
мало. Просіть, отже, Господа жнив, 
щоб послав робітників на Свої жни-
ва». Під час своєї проповіді апостол 
наголошував на тому, що Ісус Христос 
продовжує й сьогодні посилати Своїх 
слуг, апостолів, які разом з помічника-
ми-служителями Церкви покликані го-
тувати ввірені душі до «Великих жнив», 
які відбудуться під час Його Другого 
Пришестя, коли Він згідно з обітницею 
повернеться і візьме вірних в Свою не-
перевершену славу. Апостол подякував дружинам за підтримку 
й допомогу, яку вони надають своїм чоловікам-служителям у їх-
ній духовній праці на благо Господньої справи. 

У другій половині дня, як і було заплановано, відбувся семінар 
апостола разом із служителями Церкви. Улітку 2017 року відбув-
ся семінар Окружного апостола для апостола й окружних санів 
України. «Церковний сан» - це тема цього семінару. Вона лягла в 
основу презентації, яку апостол А. Будник провів під час семіна-
ру. Він зокрема наголосив на важливості підтримки духовного 
зв’язку всіх служителів церкви з головним саном, з апостоль-
ським, який був запроваджений Господом Ісусом Христом. На 
завершення семінару всі учасники жваво обговорювали акту-
альні питання життя Церкви, обмінювалися досвідом духовної 
та душпастирської роботи. 

У неділю, 10 вересня 2017 року, відбулося урочисте богослужін-
ня апостола для громади Івано-Франківська, на яке запросили сусідні громади Бурштина. Галича. Долини й Калуша. Зібралася 
чимала громада. На богослужіння апостола брати й сестри запросили чимало гостей: колег по роботі, приятелів, близьких і 
рідних. Усі дуже уважно слухали натхненну проповідь апостола. 

Кульмінацією богослужіння було Святе Запечатання, яке апостол шляхом молитви й покладання рук звершив для органістки 
громади Якубовської Ганни, яка вже упродовж багатьох років не тільки відвідує богослужіння Новоапостольської церкви, а й 
майстерно обрамлює їх органним супроводом, а також для подружжя Бойчуків із карпатського мст. С. Кути, розташованого 
поблизу славнозвісного м. Косів. Вони, глибоко віруючі люди, тривалий час досліджували Божу справу, брали участь у багато-
годинних духовних бесідах з відкритою Біблією в руках. Тепер їхня мрія здійснилася: вони отримали печать Святого Духа з рук 
апостола, стали Божими дітьми й разом з іншими братами й сестрами готуватимуться до найвизначнішої події свого духовного 
життя – до Другого Пришестя Ісуса Христа. 

На завершення цього святкового богослужіння відбулася ще одна урочиста подія: подружжя Каличаків, диякона Миколи та 
його дружини Галі, прийняли з рук апостола благословення з нагоди 25-літнього ювілею – срібного весілля. Під час церемонії, 
яка проходила у вельми урочистій атмосфері, апостол сердечно побажав ювілярам рясних благословень, а також ще через 25 
років спільного  щасливого життя  відзначити золотий подружній ювілей. 

Після богослужіння всі довго не розходилися, кожен бажав підійти до апостола, поспілкуватися з ним, просити молитовної 
підтримки й благословення. Усі радісні й натхненні поверталися додому. Служителі Церкви, зазнавши апостольську наснагу, 
з особливим натхненням поверталися до своїх громад, аби з новим запалом і завзяттям продовжити священне служіння на 
благо Господньої справи.
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1. Як звали чоловіка жінки, яка хотіла звабити Йосифа у 
Єгипті?
А  Періфер
Б  Потіфар 
В  Потіфер
Г  Рамзес

2. Як звали батька Леї?
А  Мойсей
Б  Яків
В  Лаван
Г  Ісаак

3. Як звали родичів Веніаміна?
А  Яків і Рахіль
Б  Авраам і Сара
В  Яків і Леа
Г  Ісаак і Ревека

4. Хто мав славу сильного мисливця у давні часи?
А  Ной
Б  Каін
В  Куш
Г  Німрод 

5. Хто виступив з обвинувальною промовою під час суду над 
апостолом Павлом?
А  Брут 
Б  Тертулл
В  Туртулліан
Г  Пилат

6. Що в історії мистецтва називають «Кранієвеим місцем»?
А  Голгофу
Б  могилу Ісуса
В  місце народження у Віфлеємі
Г  могилу Мойсея

7. Хто склав текст пісні «Вручи свою тревогу» (№ 108 в російсь-
комовному пісеннику)
А  Карл Гекок
Б  Пауль Герхардт
В  Ернст Альберт Целлерт
Г  Карл Йоганн Філіпп Шпітта

8. Хто з пророків був ровесником пророка Ісаї?
А  Єремія
Б  Єзекиїль
В  Амос
Г  Аггай

9. Де знаходився дверній порт Еціон-Гавер?
А в Елаті 
Б в Єгипті
В в Самарії
Г в Анатолії

10. Як звали першого апостола нового часу?
А  Френціс Валентін Вудхауз
Б  Джон Бейт Кардейл
В  Едварт Ірвінг
Г  Ернст Адольф Ростойшер

             ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Колишнє вільне імперське місто Ротенбург-на-Таубері немов би з-під землі виросло посеред 
мальовничої місцевості в долині ріки Таубер. Ротенбург славиться на увесь світ завдяки своїй 
середньовічній архітектурі. Одну з церков у Ротенбурзі, сьогоднішню євангельсько-лютеран-
ську міську парафіяльну церкву Святого Якова, було зведено в 1311–1484 роках. Коли в 1544 
році до Ротенбурга докотилася хвиля Реформації, місто приєдналося до лютеранського руху, 
а церква Святого Якова перейшла на євангельський обряд. У цій церкві зберігаються видатні 
твори мистецтва й пам’ятки архітектури, серед них зокрема – Вівтар святої Крові, найвідомі-
ший твір вюрцбурзького різьбяра по дереву Тільмана Ріменшнайдера (бл. 1460 року – 1531 р.), 
створений у 1500–1505 роках. У центрі вівтаря автор зобразив драматичний сюжет останньої 
трапези Ісуса Христа та його учнів – Тайну вечерю. Незвичним є те, що в центрі композиції 
можна побачити не Ісуса, а учня, якому Ісус подає шматок хліба. Учень тримає в руці гама-
нець, у той час як інші апостоли обговорюють, кого Ісус мав на увазі, сказавши, що один із них 
зрадить Його. На обличчях учнів, здається, застигла тривога, подив і сумнів: «Чи, бува, це не я, 
Господи!?»  

ЯК ЗВАТИ ЗОБРАЖЕНОГО В ЦЕНТРІ ВІВТАРЯ УЧНЯ, ЯКИЙ ТРИМАЄ В РУКАХ ГАМАНЕЦЬ?
                                                                                                                                                                    Відповідь на це питання див. на стор. 2
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