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Різдвяний настрій

П

ередріздвяний Адвент і Різдво на наших географічних широтах годі собі уявити без снігу. Без розкішної білизни снігу просто не вистачає чогось і немає святкового різдвяного настрою. Його створюють також адвентський вінок із свічами, різдвяні солодощі, передріздвяний дитячий календар,
різдвяні пісні й колядки та багато чого іншого. Однак, чи, справді, різдвяний настрій залежить тільки
від зовнішніх чинників? Якщо так, то чи зміг би християнин, у якого немає просторої оселі, яку по-різдвяному гарно прикрашають у цей час, чи, можливо, – навіть жодного житла, у якому комфортно й затишно, мати
різдвяний настрій? Чи зміг би він сповнитися різдвяними миром і радістю, і чи мав би змогу розмірковувати
у тиші свята? Це свідчить про те, що радісний різдвяний настрій не залежить тільки від зовнішніх чинників.
Він обумовлений діянням Святого Духа й виникає завдяки вірі. Подібне відбувається з різдвяними миром і
радістю. Їх, якщо душу сповнює віра, творить Святий Дух. Радісний настрій духовного Адвенту, пов’язаного
з Другим Пришестям Господа, також не залежить від зовнішніх чинників, а є наслідком діяння Святого Духа.
Він, на щастя, не прив’язаний до певної пори року.
Із богослужіння Першоапостола
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Рожеве озеро

Р

Фото: © kurbanov_vener – Fotolia.com

ожеві озера. Вони існують на майже усіх континентах світу. А в Західній Європі є лише одне
рожеве озеро. Воно розташоване на території
природнього парку Ла Мата Торрев’єха, який
займає прощу 3700 гектарів і впритул підступає до
іспанського міста Гвадамар дель Сегура. Це рожеве
озеро називають Лагуна де ла Торрев’єха; ця назва передає його унікальну особливість: воно є надзвичайно
солоним. Річна кількість опадів на території парку не
перевищує 300 міліметрів на один квадратний метр.
Сонце тут світить приблизно 3000 годин на рік. Такі
природні умови спричинюють утворення берегової
соляної корки. Вона, як і крупні соляні глиби, що плавають на озері, справляє враження, що знаходишся не
в Іспанії, а в Льодовитому океані з його обледенілим узбережжям і крупними льодяними брилами. Гори солі,
яку черпають з рожевого озера, схожі на айсберги.
Соляна білизна й рожеве забарвлення озера створюють надзвичайний та неповторний колорит. Рожевого
відтінку вода набуває при певному освітленні завдяки
водоростям, які виділяють барвники.
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С ЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ

БОГОСЛУЖІННЯ У М. ГВАДАМАРЕ ДЕЛЬ СЕГУРА,
ІСПАНІЯ
ДАТА: 17 вересня 2017 року
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Бог присутній всюди» (№ 65 російськомовний пісенник)
СУПРОВІД: окружні апостоли Маркус Фельбаум, Енріко
Мініо та Райнер Шторк, помічник окружного апостола
Юрг Збінден, а також апостоли Філіпп Буррен, Рольф Каменцінд, Томас Дойбель, Мануель Луіз і Франц-Вільгельм
Оттен
КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: бл. 350
ПРИМІТКА: Богослужіння для молоді Іспанії та Португалії.
У богослужінні брали також участь молодіжні групи з Анголи, Аргентини й Уругваю.
НС, 1/2018
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Слово із Біблії: Второзаконня 4, 29

«Але й там шукатимеш Господа, Бога свого; а знайдеш (Його), щоб
тільки ти шукав Його всім серцем і всією своєю душею».

Шукати Бога всім серцем

Д

орога молодь, любі брати й сестри! Насамперед я
хотів би подякувати від вашого імені обом окружним апостолам за ініціативу проведення цього
Дня молоді. Усі ми любимо спілкуватися з молоддю. Дні перебування з молоддю є не тільки приємними для
нас, а й неабияк важливими для Церкви. Гасло «Молодь – це
майбутнє нашої Церкви» - це не просто крилатий вислів;
він передає істинну правду. Як ми ставимося сьогодні один
до одного в церкві, такою вона буде в майбутньому. Як ви
сьогодні служите Господові, наскільки активно працюєте на
благо Церкви, таким буде ваше майбутнє служіння у церкві.
Немала роль, звісно, відводиться також поведінці кожного
з нас, діянню Святого Духа й вашому духовному зростанню.
Тому я ставлю вам сьогодні запитання: «Яку церкву ви бажаєте мати в майбутньому?» Відповідь на нього ви знаєте вже
сьогодні: якщо ви будете виявляти взаємну любов, якщо будете прощати один одному, якщо будете з любов’ю служити
на благо Божої справи, то я гарантую вам, що життя в церкві
ставатиме дедалі кращим.
Те, свідком чого я став за останні дні, уселяє надію. Дорога молодь, продовжуйте поступати саме так! Тоді в Новоапостольській церкві й у майбутньому буде приємно й
гарно.
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Н

а це богослужіння ми почули дуже давнє слово, що
належить Мойсеєві. Пророчий Дух зійшов на Мойсея,
і він передрікав ізраїльському народові час, коли той
буде в малій кількості й розпорошений на чужині серед інших
народів. Він зокрема мовив: «Навіть коли вас буде небагато й
ви будете розпорошеними, ви все ж знайдете Господа, якщо
шукатимете Його всім серцем і всією душею».
Про вас, молодь Іспанії й Португалії, можна також сказати: «Ви розпорошені тут, на Піренейському півострові,
адже ваші громади не є чисельними». Але справа не в
кількості! Важливо, аби ви – де б ви не знаходилися – переживали присутність Господа, і для цього шукали Його
всім серцем і всією душею. Якщо ти так поступатимеш, то
знайдеш Господа, і Він перебуватиме поруч з тобою. Що це
конкретно означає? Наведу декілька прикладів.
У житті кожного з нас, особливо в молоді, є чимало
запитань: «Чому так, а не так?» Багато що ми не розуміємо і хотіли б мати пояснення. Відповіді на свої питання ми
отримуємо в різний спосіб. Досягнення науки й техніки
дають нам відповідь на чимало запитань. Науково-технічний прогрес викликає в нас неабияке захоплення. Якщо
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ти, бо ми є звичайними людьми, а Він –
всемогутній Бог. Однак, Він мовить до
нас: «Я кажу тобі правду! Я люблю тебе;
Я люблю людей. Довіряй Мені!»
Ми віримо, що Бог – це істина й
любов, тому довіряємо Йому. Якщо з
вірою в Бога шукати відповіді на свої
питання, то знайдемо Його, то матимемо мир й утіху, то завжди отримаємо
від Нього сил. Покладайся на Бога,
Він ніколи не скаже неправди. Покладайся на Бога, з Ним
завжди добре; навіть якщо ти не завжди розумієш Його
діянь.
У житті нам нерідко доводиться зазнавати нужду й горе.
І саме тоді ми шукаємо помочі. Її нам часто надають люди
з оточення. Людині важко жити самотужки. Їй годі обійтися без сторонньої допомоги. Ми вдячні людям, які надають нам допомогу. Але й їхні можливості є обмеженими.
Вони не можуть вирішити всі наші проблеми. Тоді знову
приступає до нас інший, який завжди готовий вирішити
будь-яке питання – дух диявольський. Він каже: «Я знаю,
як вирішити твою проблему. Не ускладнюй своє життя; іди
шляхом гріху й враз вирішаться усі твої проблеми й у тебе
буде все гаразд». Шукаймо все ж помочі в Бога. Адже ми
віримо, що Бог є всемогутнім, що для Нього немає нічого
неможливого. Бог спроможний допомогти нам у будь-якій ситуації. Але шукаймо Його помочі всім серцем і всією
душею. Якщо прислухаємося до голосу своєї душі, то вона
неодмінно підкаже нам, у кого треба шукати поміч.

Фото: НАЦ Швейцарії

Як ви сьогодні служите Господові, наскільки
активно працюєте на благо церкви, таким
буде ваше майбутнє служіння у церкві.

ми будемо навчатися й здобувати знання, то отримаємо
відповідь на багато питань. Однак, ми знаємо, що наука
також не спроможна дати відповіді на всі наші запитання. Відповідь на деякі з них ми отримуємо від мудрих людей, які живуть поруч з нами й наділені багатим життєвим
досвідом. Ними є наші батьки й інші люди, що оточують
нас. Але й у них немає відповідей на всі запитання. Якщо
в нас виникають сумніви щодо питань духовного плану,
то існує один, який завжди бажає підсунути нам свою відповідь – це дух диявольський. У нього завжди й на все є
готова відповідь; він завжди має готове пояснення: «Бог
забув про тебе! Він тебе не любить; Він бажає тільки карати тебе; Він несправедливий». Або: «Хтось інший винен
у твоїх негараздах. Ближній є причиною твоїх проблем».
Така відповідь порушує нашу душевну рівновагу й викликає тривогу.
Тому тільки в Бога шукаймо відповіді на всі свої запитання. Ми віримо в те, що Бог є всезнаючим. Ми віримо,
що Бог каже правду й ніколи не обманює. Тому шукаймо
в Бога відповіді на свої запитання. Адже тільки Його відповіді мають неабияку вагу. Бог не може усе нам поясни-
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Людина, яка молиться, виявляє послух і служить громаді
отримує від Бога благословення.

П

ріоритетним для душі є одне: нужда й проблеми – якими б великими вони не були – не повинні відлучати нас
від Бога. Згадаймо про молодих юнаків, які були вкинуті в огненну піч. Цар звелів, якщо не вклоняться йому, то
стратити їх. Вони послухалися голосу свого серця, своєї душі
й сказали: «Бог, якщо забажає, урятує нас; а якщо – ні, то ми
все ж не вклонимося тобі». Пріоритетним і головним для цих
юнаків було – нікому не дозволити відлучити себе від Бога. І
Бог урятував їх.
Шукаймо також помочі в Бога всім серцем й усією душею. Ми віримо: Бог – всемогутній: Він – мій Отець. Він дає
мені все необхідне; і я вдоволений тим, що отримую від
Нього. Отже, мені треба турбуватися насамперед про те,
аби ніщо не відсторонило мене від Бога.
Ми, представники старшого покоління, не раз переконувалися: хто шукає Бога, той знаходить Його. Бог усуне
будь-які перепони на шляху до твого спасіння; Він ліквідує
все, що заважає тобі прийти до Нього. Він додасть тобі сил,
аби ти зміг здолати будь-які труднощі. Ось яку поміч надає Бог. Він не усуне всі перепони на твоєму шляху, а лише
ті, які перешкоджають осягнути спасіння. Він додасть тобі
сил, аби ти зміг здолати будь-які труднощі й продовжував
рухатися вперед.
Чого ще ми шукаємо в житті? Ми бажаємо бути успішними й щасливими. Для цього треба навчатися й працювати. Без праці нічого не буде. Водночас ми розуміємо, що
праця й зусилля не є гарантом нашого успіху. Адже не всі
люди, які багато працюють, здобувають успіх. Ми розуміємо також, що не завжди успіх робить людину щасливою.
Адже є люди, які домоглися в житті неабияких висот, які є
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вельми багатими, та все ж не почувають себе щасливими.

М

и, Божі діти, бажаємо здобути щось більше, ніж просто успіх. Ми шукаємо Божого благословення. Благословення – це щось значніше, ніж успіх. Благословення – це те, що робить нашу душу щасливою й вдоволеною. Як
нам здобути таке благословення? Усі ви добре знаєте, що саме
є ключем до Божого благословення. Це по-перше молитва,
по-друге – послух, а також – служіння Богові й громаді. Отже,
людина, яка молиться, виявляє послух і служить громаді отримує від Бога благословення. Давайте щиро, від усієї душі,
від усього серця, поступати так. Коли ми молимося, то вірмо
в те, про що молимося; коли жертвуємо й служимо Богові, то
робімо це з любові до Нього.
У Священному Писанні розповідається про Ананію й
Сафіру, двох віруючих першої християнської громади. Ця
історія є, власне, не дуже приємною. Вони продали своє
поле й сказали громаді, що всі виручені кошти передали
їй, але частину все ж приховали для себе. Апостол Петро
розгледів їхній обман і запитав у Сафіри: «Скажи мені, чи
ви за стільки то були продали поле?» Вона відповіла: «Так,
за стільки» (Діяння 5, 8). Бог жорстко відреагував на їхній
обман і покарав за це. У чому полягала їхня провина? Обоє
бажали не щиро послужити Богові, а здобути визнання з
боку громади. Вони гадали, якщо віддадуть гроші для Бога
та Його справи, то користуватимуться авторитетом і повагою громади. І вчинили гріх, за який, замість отримати
Боже благословення, понесли покарання.
Дорога молодь, прагнімо благословення і приносьмо
для цього пожертви, служімо Господові та Його вірним.
Але не задля власної слави чи авторитету, а з великої
любові до Бога та Його справи. Вельми важливим для
мене є те, аби наша молодь керувалася істинною моти-
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вацією служіння Господові. Служімо Богові з любові і Він
відповість Своїм благословенням. Тоді ваша душа навіть
у молодому віці буде вдоволеною. Саме цього я бажаю
кожному з вас. Шукаймо цього благословення в Бога всім
серцем й усією душею.
Ми – і це я знаю по собі – є недосконалими людьми. Адже
ми знову й знову робимо щось не так. Не поступаймо все
ж так, як властиво поступати людям, і не заперечуймо постійно свою провину: «Я не винен, це хтось інший». Адже
саме так, як ви пам’ятаєте, поступив Адам: «Це – не я, це
– Єва. Вона завинила». Тут досі нічого не змінилося. Отже,
не шукаймо дешевих відмовок і не заперечуймо своєї
провини. Не ставмо Божий закон, що сьогодні дуже модно, під сумнів. Люди не бажають слухатися Божого закону;
вони кажуть, що він, а не їхня поведінка, є неправильним.
Дорога молодь, шукаймо в Бога милості. Ми знаємо, що
є недосконалими. Ми допускаємо помилки, але не шукаймо дешевих відмовок і не ставмо під сумнів Божий закон, а
шукаймо в Бога милості всім серцем й усією душею. Якщо
наше серце буде сповнювати щире каяття, то ми будемо демонструвати Богові, що шукаємо Його милості від
щирого серця. Дорожімо Господньою милістю і будьмо
готовими платити за неї потрібну ціну! Прощаймо ближньому, бо Господня милість є для нас важливішою. Так ми
показуємо Богові: «Я шукаю Твою милість, я палко прагну
її. Я дорожу прощенням гріхів і готовий прощати своєму
ближньому». Якщо будемо саме так шукати Божу милість,
то знайдемо її, і наше серце сповнить мир.
Дорога молодь, я навів вам лише декілька прикладів
про те, як всім серцем і всією душею нам треба шукати
й знаходити Бога. Шукаймо в Нього відповіді на будь-які
свої запитання. Нехай Його відповідь буде для нас авторитетною й визначальною. Довіряймо Його любові. Шукаймо поміч у Нього, виконуймо все, що Він нам велить, – це
ваше найкраще рішення.
Наш пріоритет – перебувати з Богом! З власного досвіду
я знаю й запевнюю вас: Бог допоможе вам! Незважаючи на
те, що ви є розпорошеними й становите незначну черідку,
ви знову й знову будете знаходити любов всемогутнього
Бога й переживати її на собі.
Після співпроповідей Першоапостол сказав: Дозвольте мені ще раз сказати те, що в мене на серці. Якщо
тобі треба прийняти рішення, то шукай Бога, шукай відповіді на свої питання в Нього. Я не палкий прибічник
знамень чи знаків. Люди, буває, вимагають від Бога тих чи
інших знаків і потім відповідно поступають. Досвід, однак,
учить, що не одна людина зазнала так розчарування. Шукати Бога – не означає казати: «Піду до священика й запитаю: «Що маю робити? Що ти мені скажеш, те я виконаю»,
і тоді Господнє благословення буде забезпечене. Це не
завжди гарантує успіх.
Дозвольте мені дати вам пораду: шукай відповіді на свої
питання в Ісуса Христа! Тобто: розмірковуй над Його вчен-

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ
ЕНРІКО МІНІО:
«Бог – надійна опора в
твоєму житті. Він мовить до
тебе: «Я бажаю супроводжувати тебе, але для цього тобі
треба приймати рішення
на Мою користь». Кожного
разу, перед тим як прийняти рішення, звертайся до
Мене». У Божому домі ми знаходимо відповіді на свої
запитання, а також отримуємо Боже благословення.
Благословення – це поміч Бога в будь-якій життєвій
ситуації».
ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ
ЮРҐ ЗБІНДЕН:
Люди, буває, шукають, але
не знаходять. Якщо шукати
в Бога, то знайдемо: істинну свободу, істинне щастя,
істинну правду. Я захоплююся вами, коли дивлюся на
вас, коли зазираю у ваші
серця. Я бачу, що ви живите життям, за яке Бог благословить вас.
ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ
РАЙНЕР ШТОРК:
Шукати й шукати від усього
серця – тут існує різниця.
Прийми Ісуса в своє серце,
прислуховуйся до голосу
своєї душі й знайдеш відповіді, поміч, благословення
і милість від Бога.

ням, над Євангелієм! Розмірковуй над Його пожертвою,
над Його любов’ю, над майбутнім, яке Він готує тобі. Нехай твоє серце сповнює те, чому навчає Ісус; що Він зробив для тебе, і що Він очікує від тебе; які в Нього наміри
по відношенню до тебе. Я гарантую, що чим більше ти будеш розмірковувати над цим і чим більше твоє серце буде
сповнюватися бажанням: «Я бажаю служити Господові»,
тим виразнішою буде Його відповідь для тебе. Якщо ти
йтимеш шляхом, який зближає до Ісуса; якщо шукатимеш
НС, 1/2018
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шлях, ідучи яким ти можеш краще служити Богові, краще
виконувати Його Заповіді, то ти потрапиш на правильний
шлях. Ти можеш, звісно, звертатися до братів у сані й шукати в них поради, але не очікуй, що вони вирішать усе
за тебе. Вони можуть тільки допомогти тобі спізнати Божу
волю. Тільки Святий Дух, і це принципово, дасть твоєму
серцю відповідь, якщо ти щирим серцем єднатимешся з
Ісусом Христом.
Хтось із вас, можливо, буде перечитувати контекст, з
якого походить наша біблійна цитата, і помітить його особливість. Мойсей застерігав народ: «Якщо ви не будете
слухатися Бога, якщо відвернетеся від Нього, то будете
розпорошеними й житимете на чужині». Отже, те, що зостався останок народу, який був розпорошений, було наслідком Божого покарання за непослух. Я, звичайно, не
хотів би викликати у вас думку: Першоапостол каже, що
ми становимо невеличку черідку і є розпорошеними тут, у
Португалії та Іспанії, бо Бог покарав нас, бо ми є не такими
добрими християнами, як інші – у Швейцарії, Німеччині чи
Анголі. Дорога молодь, для мене дуже важливо підкреслити, що це не так. Дозвольте мені навести такий приклад:
Якщо фірма бажає відкрити закордоном свій філіал, то
відряджує туди свого представника. Ми розуміємо, що
вона посилає туди доброго й досвідченого працівника. І
якщо він, потрапивши на чужину, скаже: «Мене покарали
й зіслали сюди», то в нього нічого не вийде. Але якщо він
розуміє: «Моя фірма виявила до мене довіру й відрядила
мене сюди, аби організувати філіал», то успіх не забариться.
Ісус Христос вибрав нас, тебе й мене, і послав туди, де
ми сьогодні живемо. Він каже нам: «Я довіряю тобі. Працюй на Мене й на благо розбудови Моєї справи. Не думай,
що тебе покарано й вислано сюди, в Іспанію та Португалію, де перебуває мала черідка». Усе зовсім по-іншому.
Повірте мені. Я знаю, про що веду мову. У Франції ситуація
не інша. Дорога молодь, збагніть: Бог виявляє довіру до
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вас. Ісус Христос послав вас сюди, аби ви працювали над
розбудовою Його справи. Шукайте Бога і знайдете Його.
Сьогодні вранці ми знову маємо нагоду спільно відзначати Святе Причастя. Готуючись до нього, ми будемо спільно виголошувати молитву «Отче наш». Я ще раз
повторюю: «Ви – майбутнє Божої справи. Настрій вашої
душі є визначальним для майбутнього Новоапостольської
церкви». Зараз молоді люди будуть спільно молитися до
Бога і якщо Він об’явить, що в них на серці, то ця молитва
«Отче наш» матиме особливу вагу. Молодь Піренейського
півострова бажає прославляти Бога і Його справу. «Нехай
святиться Ім’я Твоє». Ми бажаємо, аби й у майбутньому
вершилася Його воля. Ми бажаємо Божого Царства як
сьогодні, так й у майбутньому! Ми бажаємо прощати. У
нашій Церкві має відбуватися прощення. Дорога молодь,
саме про це ми молимося молитвою «Отче наш», і коли уся
молодь буде зараз спільно і від щирого серця молитися й
казати Богові: «Таким є бачення нашої майбутньої Церкви;
такою вона має бути», то Бог, я впевнений, відгукнеться на
їхню молитву й по-особливому благословить це бажання
молоді. Ви неодмінно переконаєтеся в цьому.

ОСНОВНІ ДУМКИ:
Бог відповідає людям, які з вірою і довір’ям звертаються до Нього.
Він допомагає людям, які віддають перевагу
воєму спасінню.
Він благословляє людей, які Його щиро люблять.
Він наділяє смиренних Своєю милістю.
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Фото: НАЦ Швейцарії

Послання
апостола

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 17.04.1963
ПРОФЕСІЯ: диспетчер Швейцарської федеральної залізничної дороги
АПОСТОЛ з 23.07.2017
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Тессін (Швейцарія), Італія, Іспанія, Гібралтар, Куба

АПОСТОЛ
РОЛЬФ КАМЕНЦІНД

Затримка в дорозі

Д

ля виконання доручення по сану мені доводиться
чимало подорожувати: на автомобілі, поїздом чи
літаком. Так я потрапляю в усі місця свого регіону,
проводжу богослужіння та інші церковні заходи.
Мої поїздки, здебільшого у вихідні дні, у залежності від місця й програми перебування тривають від двох до п’яти днів.
Здебільшого вони є приємними для мене. Але доводиться інколи ділити нужду й негаразди братів і сестер. Вони приїхали
в Іспанію чи Італію з багатьох причин та з різних країн світу,
переважно з Латинської Америки. Деякі з них розповідають
про тугу за рідним краєм; інші радіють, що знайшли нову батьківщину, в якій почувають себе впевнено й забезпечені надійною роботою. Отже, мені доводиться мати справу з багатьма
людськими долями.
Я повертаюся додому з великою кількістю вражень і мене

сповнюють як радість, так і смуток моїх братів і сестер. Якими приємними не були б спілкування з братами й сестрами,
я знову й знову радію, коли повертаюся додому. Нерідко, однак, трапляється, що авіарейс затримують. Буває, його скасовують і тоді доводиться ночувати в аеропорту. Це, звичайно,
не викликає особливого захоплення!
У духовному відношенні ми також перебуваємо в свого
роду подорожі. Ми переживаємо як приємні моменти, так і
негаразди й клопоти, а інколи – велике горе. Що допомагає
нам поратися з цим? Насамперед – наша віра. Завдяки їй ми
приходимо на богослужіння, молимося, спілкуємося з братами й сестрами й прагнемо осягнути її славну мету. Попри
розчарування, яке охоплює внаслідок затримки авіарейсу й
спізнілого повернення додому, мені ще жодного разу не спадало на думку залишатися там, де я є, і не повертатися додому.
Палке бажання повернутися до своєї сім’ї завжди бере гору.
Я бажаю, аби всі Божі діти, попри радощі й страждання, які
доводиться зазнавати на життєвому шляху, свідомо гшотували себе до повернення в небесну обитель. Адже зустріч з
багатьма душами, яка відбудеться, коли осягнемо мету нашої
віри, викличе в нас почуття особливого щастя й радості, які
годі зрівняти із земними.
Тож я бажаю усім нам доброї подорожі в небесну обитель.
Рольф Каменцінд

Апостол Рольф Каменцінд в колі служителів окружних санів Італіїї
та Тессіна
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МІРКУВАТИ–
СЛІДУВАТИ
Адвент, Адвент,
Адвенту час – горить свіча!

Фото: © Renáta Sedmáková – Fotolia.com

І

знову час передріздвяного Адвенту й Різдва!
Як швидко минув рік. Час стрімко летить.
Незважаючи на його швидкоплинність, він
багато чому вчить нас: не тільки – «Memento
mori», «Пам’ятай, що б ти не робив, доведеться
померти»; а й – тому, як нам слід жити. У час передріздвяного Адвенту тривалість дня на наших
географічних широтах є дуже короткою. Життя,
здається, завмирає; сухе листя вкриває землю;
непривабливе гілля дерев пронизує гнітючу й
холодну імлу. «Одна свіча, друга, третя, четверта – й стоїть Дитя Христос в дверях!» Рядки цієї
дитячої різдвяної пісеньки-колядки протиставляють світло темряві, яка, здається, поглинула
життя. Чим довшою є ніч, тим більша кількість
ліхтарів пронизує темряву. І так триває аж до
Різдва. У день Різдва Христового засвітилося
Світло світу, Яке пронизало пітьму й яскраво
освітило шлях до Отця. То чи потрібні наші маленькі «ліхтарики»?
Перед тим, як звістити на землі про волю Свого Отця, Господь послав до Свого народу одного чоловіка: він закликав людей навернутися;
він на знак покаяння хрестив їх і таким чином
привертав їхню увагу до Ісуса Христа. Цей Богом посланий Іван Хреститель був предтечею,
який готував Господові путь. Він указував на
яскраве світло Господа й наголошував: «Я вас
хрищу водою на покаяння, а Той, Хто йде за
мною, від мене потужніший, і я негідний носити
Йому взуття. Він вас христитиме Духом Святим
і вогнем». Через цього чоловіка Бог торував
шлях для діяння Свого Сина. Іван Хреститель
запалив Боже світло й спрямував його на грядущого Месію.

Час перед народженням Ісуса для більшості
людей не був якимось особливим. Виняток
складали лише Йосиф і Марія, Захарія і Єлизавета. Для них цей час був вельми особливим.
Адже Архангел з’явився Захарії й звістив йому
про народження Сина. Захарія не повірив й відповів: «Я бо старий, і жінка моя на схилі свого
віку». Тому онімів до часу, коли народився його
син Іван.
До Марії також був посланий Ангел і звістив
їй, що завагітніє. Нечувана звістка для діви,
яка не спізнала мужа. Це, згідно з тодішнім законом, було ганьбою, і каралося ізоляцією від
суспільства. Діва Марія відвідала Єлизавету,
свою родичку. Ця літня жінка, сповнившись
Святим Духом, спізнала, що Немовля в утробі
Марії – не ганьба, а причина для похвали й подяки Богові! Вона першою спізнала, що до неї
завітав Господь, Месія. Яскраве світло! Йосифа
також відвідав Ангел й звелів, аби він не покидав Марію, а за законом негайно прийняв її у
свій дім і назвав її своєю дружиною. Йосиф так
і поступив.
Час перед з’явленням Господа був для людей
часом важкої душевної боротьби і прихованої
радості. У словах величання діви Марії, а також
Захарії лунає радість: Боже милосердя прийшло до Його народу. Світло згори відвідало нас.
Отже, у передріздвяний Адвент, який з огляду на швидкоплинність часу нерідко зводиться до дешевих розваг й здобуття комерційної
вигоди, несімо світлу звістку: на землю разом з
Ісусом прийшли мир і милосердя!
Ред.
НС, 1/2018
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ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД

На Різдво нам особливо
хочеться бути в колі сім’ї, де
спокійно й затишно. Та обставини не завжди бувають
сприятливими.

П

онад 30 років тому, у грудні, ми
очікували на появу своєї третьої
дитини. Я мала народити наше маленьке «янголятко» напередодні
Різдва, тому сподівалася, що на Святвечір
буду вдома. Свято наближалося, а дитина не
з’являлася на світ. І от, нарешті, за два дні до
Святвечора з Божою допомогою я народила
свою найменшу донечку.
На той час у лікарнях Німецької Демократичної Республіки існували суворі правила
внутрішнього порядку. Дітям не дозволяли
відвідувати лікувальні заклади. Матері з новонародженими немовлятами знаходилися
в пологовому будинку п’ять-шість днів й не
мали права покидати його, аби не підхопити якусь інфекцію. Протягом усього перебування породіллі в пологовому будинку її
лише один раз мав право відвідати хтось із
близьких родичів. Немовлята знаходилися в окремій палаті для новонароджених і
медсестри приносили їх матерям лише для
годування. Новоспеченому татусеві дозволяли бачити свою дитину лише через прозору
стіну.
Я сумувала, хоча й була щасливою, що народила своє немовля, за старшими дітьми –
їм було тоді відповідно чотири й п’ять років
– а також – а також за чоловіком. Як моя сім’я
зустрічатиме цього року Різдво без мене?
Тоді в нас вдома не було навіть телефону.
І ось Святвечір. Двох інших молодих матусь з немовлятами виписали ще вранці
додому. Я залишилася одна в палаті й почувала себе самотньо й одиноко. Я тужила за
різдвяною колядкою, адже в клініці не було
в той час навіть радіо, не говорячи вже про
телевізор. У відділенні панувала абсолютна
тиша, адже напередодні майже всіх породіль
виписали додому.
Коли пополудні в лікарняному дворі ма-
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Фото: © Ірина Шмідт – Fotolia.com

Різдво
в пологовому
будинку

ленький духовий оркестр євангельської
громади вигравав різдвяні мелодії, то вони
викликали в мене неймовірну радість. З
очей мимоволі покотилися сльози. Різдвяна
колядка ще ніколи так глибоко не зворушувала мене. У цю мить я подумала про безліч
самотніх людей, у яких немає родичів, чи які
втратили своїх рідних і близьких. Як їм тепер
доводиться? Я, принаймні, маю чому радіти
….
«Різдвяним подарунком» була для мене
донечка, яку мені принесли на декілька годин. На Різдво зробили виняток для мого
чоловіка й дозволили відвідати мене. Двох
старших дітей він залишив у сім’ї нашого домашнього священика. Не пройшло й півгодини, як я знову почула його голос; він гукав
мене знадвору – моя палата знаходилася на
другому поверсі. Я відчинила вікно й побачила свого чоловіка з нашими обома синочками. Вони стояли поруч з ним й махали мені
своїми ручками. Додому нас з донечкою виписали лише після різдвяних свят.
Я ніколи не забуду про Святвечір, проведений у лікарні. Я здобула безцінний досвід і почала розуміти інших людей. Самотність, яку я
пережила під час Різдвяних свят, зворушливе виконання оркестром мотивів різдвяних
колядок і розуміння того, що багато людей
почувають себе у ці святкові дні одиноко
й покинутими напризволяще викликали в
мене бажання й у майбутньому приносити
на Святвечір та Різдво радість насамперед
одиноким і хворим людям.
Тепер кожного року на Святвечір я ходжу
виконувати для таких людей різдвяні колядки й робитиму це, поки вистачить сил.
Радість, яку я, виконуючи різдвяні пісні та
колядки, дарую цим людям, стократ повертається в моє серце.
Ц.Ф.

Нова
рубрика

ВІРА І СУСПІЛЬС ТВО / «МИ, ДІТИ»

У даній стат
ті публікуєть
ся додаткови
рубрики «Із
й матеріал
Біблії» часо
до
пису для діте
й.

Служіння священиків
у храмі

Фото: © Єгор Симонов – Fotolia.com

У Новому Завіті Ісус Христос представлений як досконалий Первосвященик епохи
Нового Заповіту, Який приніс Себе в унікальну жертву. Він є Посередником між Богом і
людьми. Зруйнування храму римлянами поклало край служінню священиків в Ізраїлі.

У біблійні часи священики виконували, з одного боку,
СЛУЖІННЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ, а з іншого, навчали
народ законові, ТОРІ. Священики були наділені завданням,
що були пов’язані з утриманням храму й проведенням богослужінь. Вони молилися за народ і благословляли його,
вони давали поради й вирішували правові питання. Вони
охороняли священні Писання й храмові скарби. Деякі священики виконували функції храмової поліції і піклувалися
про те, аби в храмі не відбувалося нічого непристойного.
Сан священика передавався у спадок. Ааронові сини з
КОЛІНА ЛЕВІ несли спершу служіння в скинії зібрання,
а згодом – у храмі. Відмінності між священиками (вищий
клір) і ЛЕВІТАМИ (молодший клір) згідно з Біблією беруть
свій початок ще від часу мандрівки пустелею: як священики, так і левіти належали до коліна Леві; священики, окрім
цього, походили з сім’ї Аарона. У зв’язку з тим, що всім їм,
нащадкам Якова з коліна Леві, не дісталося жодної частки
у спадщині обітованої землі, то вони жили за рахунок того,
що приносив народ, тобто, з десятини й пожертв. Священики були, в основному, звільнені від військової служби й
податків.
Під час мандрівки пустелею в обов’язок левітів входило:
носити ковчег завіту, а також кожного разу, коли розбивали
табір, споруджувати, а потім розбирати його. У пізніші часи
вони служили співаками, музикантами й охоронцями біля
входу до храму.
Служити левіти починали у віці 25 років з періодом навчання тривалістю у п’ять років. У віці 50 років левіти переходили в так званий «передпенсійний» період, і їхні обов’язки
зменшувалися. Давид знизив вік початку служіння священика до 20 років й поділив священиків на 24 класи.
ПЕРВОСВЯЩЕНИК займав особливе становище серед
священиків. Це чітко відображалося на його розкішній
одежі. Він носив ЕФОД (верхня одежа первосвященика,
суміш жилета й спідниці з плечовими ременями – рамни-

ками). Його одяг був пошитий з білого льняного полотна,
прикрашеного оксамитом і золотом. На кожному з двох
плечових ременів було закріплено по одному оправленому золотом каменю онікс з вигравіруваними іменами
колін Ізраїлевих, по шість за порядком їх виникнення. Під
ефодом первосвященик носив блакитну або оксамитову
верхню ризу з золотими дзвіночками, закріпленими внизу
по краю усієї ризи. На його льняній митрі (тюрбані) з фіолетовою стрічкою на лобі знаходилася пластина з щирого золота, га якій був вирізьблений надпис «Святе Господові». На відміну від нього інші священики носили тільки
ризу, клобуки (тюрбани) і лляні штани до колін. Священика можна було розпізнати за мережаним поясом.
Первосвященик, окрім цього, носив на грудях так званий
НАПЕРСНИК (нагрудну сумку) з дванадцятьма різними
дорогоцінними каменями, на кожному з яких було вирізьблено ім’я одного з колін Ізраїлевих. Він був так само гарно гаптований золотом, вісоном та оксамитом, як й ефод.
У цьому наперсникові первосвященик зберігав два СВЯЩЕННИХ КАМЕНІ «Урім» (так) і «Туммім» (ні). Якщо хтось
цікавився в Первосвященика про Божу волю, то він витягував з наперсника один із каменів і давав відповідь на
поставлене запитання.
У щорічний ДЕНЬ ПРИМИРЕННЯ (Йом Кіппур) Первосвященик клав руки на козла і таким чином символічно перекладав на нього, «козла відпущення», усі гріхи народу.
Потім цю тварину відпускали в пустелю.
В епоху Ісуса Христа Первосвященик підпорядковувався
римському прокураторові. В його обов’язки входило забезпечувати спокій і порядок у країні й запобігати виникненню повстань проти римлян. Первосвященик очолював СИНЕДРІОН, верховне зібрання юдеїв. Цей зібрання
складалося із священиків, мирян і книжників.
Ред.
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КОЛИ ТАТО – СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ

Віднайти золоту середину

ччин
вденна Німе
Фото: НАЦ Пі

а

«Татку, ти знову йдеш?» - сумно запитує Патрік. Він сподівався, що цього вечора разом із татом закінчить виготовляти макет літака, якого
декілька тижнів тому отримав у подарунок до Дня народження. Значну
частину літака він уже склав власноруч, але крила такі «вередливі», що
для їхнього кріплення не обійтися без татової допомоги. Але батько вже
вдягнув піджак – на нього чекають брат і сестра Гансен.
«Інколи я шкодую, що ти – священик. Коли в тебе буде нарешті
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ВІРА І СУСПІЛЬС ТВО / ПОШИРЮВАТИ ВІРУ

Жваве церковне життя в громаді можливе, за незначним
винятком, тільки завдяки праці служителів Церкви, що працюють на громадських засадах, а також – активній участі її членів.
Так в новоапостольських громадах було завжди, і в цьому
плані нічого не змінилося. Хоча відбулися зміни в суспільному
житті, а технічний прогрес й економічний розвиток останніх
десятиріч не оминув і наші громади.
Суттєво в порівнянні з минулими роками змінився, зокрема, стиль і спосіб людського життя. Для новоапостольських
християн повоєнного покоління безумовність віри була суттю їхнього життя, хоча накладала на них неабиякі обмеження. Нинішнє покоління людей користується необмеженими
можливостями для розвитку. Це, безперечно, є великим
здобутком, але при цьому треба зазначити, що деякі молоді
матері й батьки почуваються сьогодні невпевнено, їм важко
побудувати надійне і стабільне сімейне життя, створити комфорт для своїх дітей. Якщо раніше годувальником у сім’ї був
переважно батько, який володів незаперечним авторитетом
і мав становище «голови сім’ї», то сьогодні ситуація стала іншою: більшість батьків виховують своїх дітей і будують сімейне життя на партнерських і рівноправних засадах. До того ж,
багато матерів не бажають відмовлятися від своєї професійної
діяльності. Якщо раніше брати й сестри підтримували зв’язок
виключно з громадою та її членами, то сьогодні багато молодих сімей мають широке коло спілкування і присвячують себе
різноманітним видам діяльності. З іншого боку, можна спо-

стерігати, що в наші дні батьки звертають більше, ніж раніше,
увагу на навчання своїх дітей, і приділяють велике значення їхнім шкільним досягненням і успіхам. Велика кількість матерів
і батьків присвячують увесь свій вільний час і сили тому, аби
діти здобули добру освіту й були конкурентоспроможними на
ринку праці; тому пропонують їм щонайкраще. Водночас їм
треба пам’ятати й про те, що дітям потрібен приклад для наслідування, а також – життєво важливі орієнтири.

Професійна зайнятість, родинні обов’язки й праця в церкві на громадських засад
– як це поєднати?
Якщо батько сімейства є служителем Церкви, то йому необхідно знаходити баланс між професійною зайнятістю, сімейними обов’язками й працею у церкві, яку він виконує на громадських засадах. Служитель, який є батьком маленьких діточок
або дітей-підлітків, має планувати свою діяльність так, аби
уникати тривалих перенавантажень. Адже постійні навантаження і брак часу можуть призвести до напруги, тривоги й
відсутності спокою в сім’ї, порушити стосунки з дітьми. Тому
час, який служитель Церкви присвячує виконанню обов’язків
у громаді, має правильно співвідноситися з часом, який він
приділяє своїй сім’ї.
Найважливіше завдання служителя Церкви – це духовна
опіка членів громади, а, отже, регулярне спілкування з братами й сестрами по вірі, регулярні духовні відвідини, під час яких

СКІЛЬКИ ЧАСУ БАТЬКИ
ПРОВОДЯТЬ РАЗОМ З ДІТЬМИ?
Результати досліджень показали, що
сучасна сім’я спільно проводить час
близько 8 годин на тиждень. У будні дні на спілкування з дітьми батьки
виділяють приблизно 36 хвилин. У
вихідні дні діти й батьки спілкуються в
середньому 2 години 20 хвилин. Батькам доводиться поєднувати виконання
сімейних і професійних обов’язків із
спілкуванням з дітьми та задоволенням власних захоплень..

Водночас учені відзначають, що батьки у 7 із 10 випадків проводять час, так
би мовити, разом зі своїми дітьми – у
вигляді здебільшого мовчазного перебування перед телевізором чи під час
комп’ютерних ігор або у вигляді просто мовчазного відпочинку від утоми.
Статистика доводить, що батьки спілкуються зі своєю дитиною в середньому 18 хвилин на день. Добре, якщо у
вас одна дитина, – тоді ви, можливо,

ще можете викроїти на спілкування з
нею трохи більше часу. А якщо дітей є
двоє-троє? І всіх їх треба нагодувати,
доглянути, у кожного треба перевірити
домашнє завдання. А що робити, якщо
мама, щодня ходить на роботу?
Чи багато часу й, головне, сил (фізичних й емоційних) залишається тоді в
батьків для спілкування зі своїми дітьми? Адже доба має лише 24 години …
(Детальніше: http://www.happy-giraffe.ru)
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був люб’язним й уважним до братів і сестер по вірі, але
нехтував членами власної сім’ї. Підкреслимо: те, про
що служитель Церкви проповідує, і як він поводить
себе в громаді, має узгоджуватися з його повсякденним життям, у тому числі – у колі сім’ї. Лише тоді рідні
будуть поважати його як служителя Церкви.
Як і будь-яка діяльність на громадських засадах,
священицьке служіння несе небезпеку: адже служитель Церкви, буває, прагне в глибині душі здобути
на поведінка підриває дві важливі якості служителя
Церкви: довіру до нього й самовіддане служіння на
благо Божої справи.

Діти й духовні відвідини
Сьогодні ми бачимо, що навіть для першокласників
є звичним доступ до інформаційного й візуального
потоку в ЗМІ. Отже, діти навіть у вільний час активно користуються ЗМІ, хоча самі не беруть у ньому
участь. Але саме фізичний, душевний і соціальний
досвід дитини сприяє її становленню як особистість.
Фото: © georgerudy – Fotolia.com

Місцем, де діти здобувають життєвий досвід, є також громада. У недільній школі діти отримують перший позитивний досвід спілкування з іншими дітьми: там вони вчаться разом вирішувати проблеми,
ділитися один з одним радістю чи смутком і спільно
моляться.
Окрім цього, діти починають з більшим розумінням ставитись до церковних доручень батька, якщо
він час від часу бере доньку чи сина з собою на

він зміцнює їх у вірі й поглиблює духовні знання. Священик

духовне відвідування. Дорогою туди може відбути-

завжди готовий прийти на допомогу парафіянам, він утішає

ся дуже важлива розмова між батьком і сином чи батьком і

їх і молиться разом з ними (див. Катехізис Новоапостольської

донькою.

віри в питаннях і відповідях, стор. 285-286).

до того, що дедалі більше парафіян похилого віку живуть са-

стими питаннями й проблемами, що пов’язані з вихованням

мотньо й через брак соціальних контактів почувають себе

дітей; у них просять поради. У таких випадках потрібно вияв-

одинокими й навіть покинутими напризволяще. Серед них є

ляти надзвичайну обачність, оскільки для священнослужите-

люди вельми похилого віку, які все ж зберегли тверезе мис-

ля, як представник церковної влади, завжди існує небезпека

лення і неабияк радіють, коли домашній священик приходить

зловживання своїм духовним становищем. Адже духовне

із своєю непосидючою донькою, яка ставить безліч запитань.

служіння – це не роль, яку виконують певний час, а, потра-

Чи хворий хлопчик, який живе з мамою й радіє, коли свяще-

пляючи у власну сім’ю, виходять з неї, і стають іншою люди-

ник приходить разом зі своїм сином, який завзято розповідає

ною. Якщо це так, то не лише дружини, а й насамперед діти

про свою школу й заняття з релігії. Окрім цього, є діти, батьки

це неодмінно побачать. Служителю Церкви треба піклувати-

яких відійшли від церкви, але не забороняють їм відвідува-

ся не тільки про братів і сестер по вірі, а й – про свою сім’ю,

ти недільну школу чи богослужіння, якщо вони йдуть туди з

дружину й дітей, не бути небайдужими до їхніх нужд і потреб,

батьками їхніх друзів.

мати до них лагідне серце. Неприпустимо, щоб служитель
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У віковій структурі громад відбулися зміни, які призвели

Інколи до служителя Церкви звертаються також з особи-

НС, 1/2018

Еберхард Кох

Фото: Беттина Нойбауэр

визнання власних заслуг чи самовиразитися. Подіб-

БУ ТИ ХРИС ТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ

Бо прийшло Твоє світло!
Переповненими, як на Різдво, церкви бувають рідко. Організації гуманітарної допомоги радіють пожертвам, які надходять до них. Діти й дорослі заздалегідь потай майструють чи купують дарунки,
які ніхто не повинен побачити. Люди на власному досвіді переконують, як приємно робити дарунки
ближньому. Багатьом людям до вподоби традиції, пов’язані з передріздвяним Адвентом і Різдвом –
навіть невіруючим.

С

вято Різдва таїть у собі безліч чарівних моментів, які й
годі перелічити. Але почнемо з витоків: «Як настало ж
виповнення часу, Бог послав Свого Сина, що родився
від жінки». Цими сухими, але важливими словами апостол повідомляв у Посланні до галатів про цю подію. У наступних рядках він розповідає про наслідки народження Ісуса Христа: Син Божий «став під Законом, щоб викупити підзаконних,
щоб усиновлення ми прийняли. А що ви сини, Бог послав у ваші
серця Духа Сина Свого, що викликує: Авва, Отче!» У різдвяний
час люди сподіваються зустріти Бога в осяйному образі Ісуса
Христа. Вони пов’язують свої надії з народженням Ісуса-Немовля.
У цьому Посланні міститься також звістка про Різдво: коли
найкоротший день, коли триває ніч довго й на вулиці, хоч
око виколи, саме тоді Бог – поруч з нами. Але нічну пітьму рано-пізно пронизує світло нового дня. Бог подарував нам також духовне світло.
Апостол Павло вказав на один момент, який тісно пов’язаний з утіленням Христа в людській подобі: «Як настало ж виповнення часу, Бог послав Свого Сина, що родився від жінки та
став під Законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли», і продовжує: «Якщо син, то й спадкоємець
Божий». Однак спадщина варта чогось, якщо вона підкріплена
багатством. Багатство Ісуса Христа – неповторне: Він прийшов
убогим на цю землю, і народився у яслах, з яких годували худобу. Це – популярний різдвяний мотив. А також – звістка усім
бідним світу: Бог поруч із вами, ви дорогі Йому так само, як
сильні й багаті цього світу! Господь убогим пішов з цієї землі. Єдине його багатство, одяг, солдати розірвали й розділили

поміж собою. То яку спадщину Господь залишив нам?
Люди тієї епохи не вірили у величність Господньої спадщини. Інакше б ні на мить не випускали з поля зору Спадкодавця
в надії отримати від Нього це благо. У Євангелії від Івана міститься у цьому зв’язку лиш лаконічне зауваження: «До Свого
Воно прибуло, та Свої відцурались Його». Лиш незначна кількість людей вірили тоді у величну Господню спадщину.
Ми можемо ще по-іншому подивитись на Різдво: замість
сентиментально споглядати на новонародженого Ісуса-Немовля в яслах, щороку використовувати цей день як імпульс
для інтенсивного пошуку духовних багатств величного Спадкодавця.

З року в рік
Щороку ми відзначаємо Різдво Ісуса. Будь-яка людина бажає якнайкраще використати метушливі тижні передріздвяного Адвенту й встигнути все зробити. У цей час відбувається
безліч різдвяно-новорічних заходів. Діти й онуки виступають
на дитячих ранках, одне свято змінює інше, багато з яких,
окрім назви, не має сьогодні нічого спільного з істинним значенням. У цій передріздвяній зайнятості треба ще й знайти
час для придбання подарунків?
З року в рік ми переживаємо одне й те саме – як приємні,
так і напружені моменти. Однак таке повторення має для нас
важливе значення. Воно задає нашому життю ритм, структурує наш час.
Передріздвяний Адвент і Різдво – це час, коли ми попри буденну метушню сподіваємося на різдвяні радість, мир та можливість розмірковувати у тиші: зі всіма його сподіваннями й
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загадковою таємничістю, а також улюбленими ритуалами, які
щоправда, буває, навіть дратують нас. У кожної сім’ї вони свої:
як відбувається Святвечір, які страви подають до столу, коли
дарують один одному подарунки. В одних родинах на Святвечір завжди на столі ковбаска з картопляним салатом, в інших – смажена качка чи гуска, короп чи фондю, хтось співає
різдвяні колядки, читає різдвяні історії чи, наприклад, усією
сім’єю йде в церкву. Люди плекають власні сімейні традиції
чи ритуали. Різдвяні ритуали додають упевненість, сприяють
згуртуванню членів родини й громади, а також переконують:
забудьмо про будні, святкуймо, адже прийшло свято. Ці ритуали спонукають нас попри буденну метушню по-особливому
згадувати про Бога та Його величезний дарунок нам, людям, про подарованого Сина. Різдво стало вирішальним моментом,
коли Бог утілився в людського Сина й прийшло щось кардинально нове. Ця подія має для людей настільки важливе значення, що від народження Ісуса вони розпочали новий відлік
часу: наголошують, сталася якась подія до чи після Різдва Христового. Народження Ісуса Христа стало також переломним і
ключовим моментом в історії нашої культури. І, справді, народження Ісуса – це поворотний момент в історії людства! За
ним ми складаємо не тільки свою історію, а й – власне життя.
Адже всі ми кажемо, що народилися в ХХХХ році від Р.Х. Отже,
дата народження будь-якої людини з нашого культурного середовища співвідноситься з народженням Ісуса Христа.

Подарунки
Подарунками ми виявляємо любов до дорогих нам людей.
У дарунок ми приносимо час, зусилля, заступницькі молитви,
повагу й увагу або матеріальні блага. Особливо це відбувається на Різдво. Дарувати й приймати – це вияв культури. Своїми
дарунками ми, люди, повідомляємо один одному, що цінуємо
один одного. Як відомо, подарунки живлять дружні стосунки.
Отже, вони допомагають нам налагоджувати й плекати дружні
й близькі стосунки Подарунок – це вияв уваги іншій людині
й знак прихильності й примирення. Три мудреці зі Сходу, які
першими прийшли до Ісуса, не були пов’язані з Ним ані родинними, ані дружніми стосунками. Однак вони виявили новонародженому Цареві свою високу шану й піднесли Йому вельми
цінні подарунки.

... послав Сина Свого [Єдинородного]
Всемогутній Бог підніс людям величний дарунок, хоча вони
уклали союз з Його супротивником. Він все ж з повагою поставився до людської волі й зробив людині подарунок. Він
любить людей настільки, що дав їм Свого Сина, завдяки Якому вони позбулися стану безнадійності. Хіба ж буває більша
любов, ніж, коли «добрий пастир» віддає своє життя за Своїх
овець? Користуймося цим Божим даром, піднесімо своєму
ближньому також дарунок й таким чином допоможімо йому
відчути на собі Божу любов.
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Утрата християнського зв’язку
Існує також менш приваблива сторона різдвяного свята. І все
ж вона пов’язана із святом Різдва. «Різдво – це свято, пов’язане
з Ісусом». Більшість дітей знає про нього. Та чим менше в процесі виховання діти довідуються про християнське походження Різдва, тим більше вагомість цього свята відходить для них
на задній план. Це стосується й дорослих, які віддаляються від
християнської віри. Різдво перетворюється для них у подію
на завершення року, коли рідні збираються разом і обмінюються подарунками. Цілком виразно цей факт перетворення
Різдва з християнського свята в зимову подію відображений
також у піснях, які лунають у ці дні. Пісні християнського змісту вказують здебільшого на народження Ісуса Христа. А пісні
світського змісту нав’язують дітям інші ідеали: зимова ідилія,
земля вкрита снігом, мир і спокій, палахкотять свічі, на санях
по снігових кучугурах їде Дід Морозо (Санта Клаусом) з подарунками. Бажання спокою у цьому непередбачуваному й
швидкоплинному світі узгоджують все ж з комерційним інтересом, унаслідок якого це свято відзначають з новими форматами й змістом, який нерідко позбавлений християнської
суті. Реклама нав’язує нам здебільшого низькопробні ідеали
Різдва: різдвяний банкет, святкова трапеза, дорогі подарунки,
блиск і мерехтіння ліхтарів.
З кожним роком усе більша кількість людей відмовляється
від святкування Різдва в колі сім’ї. У святкові дні вони залюбки вирушають у далеку відпустку. До їх числа залюбки приєднується й багато одиноких людей – аби не на самоті відзначати це свято.

Не перевантажувати Різдво
Чого бажають люди на Різдво? Спокою, сімейного затишку
й розмірковування у тиші свята! Це – прекрасні цінності, життєво важливі речі, яких не купити в жодній крамниці, які несуть неповторний мир. І все ж жити згідно з цими цінностями
в святкові дні не так просто, бо ж тижні напередодні Різдва
для багатьох людей, м’яко кажучи, переповнені метушнею.
А в час Різдва в серці людини мають раптом запанувати мир
і спокій? Таку стрімку зміну зазнає далеко не кожна людина.
Із святкуванням Різдва людина пов’язує також певні утаємничені побажання. Вона сповнюється неабияким бажанням, аби
члени сім’ї раптом виявили до неї любов і терпіння. Так просто
й раптово це не відбувається під час Різдва. Проте один давній
рецепт може допомогти сім’ям уникнути розчарування – поспілкуватися напередодні свята з усіма членами родини й з’ясувати утаємничені побажання кожного з них, аби правильно
спланувати проведення святкових днів.
Кожен із нас має право і в цьому році отримати на Різдво
від повноти Божої милості. Її Бог пропонує будь-якій людині.
«Уставай, світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, а слава
Господня над тобою засяла!»

НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | СЛОВО ПЕРШОАПОСТОЛА

Звіщати про
Божу славу
Девіз «Слава Богу й Отцеві нашому!» супроводжував нас упродовж усього 2017
року і буде, напевно, супроводжувати протягом усього життя. Не переставати
спізнавати велич створеного Богом світу, повсякчас дякувати й славити Його – це
завдання й обов’язок будь-якого християнина.
Збагнувши, що все, що нас оточує, є творінням Божих рук, ми дякуємо й славимо
Бога, Творця. У цьому зв’язку перед нами постає ще одне вельми важливе завдання:
звіщати про Божу славу. Як саме ми маємо це робити в своєму житті? Поводити себе
так, як належить вести себе Божим дітям. Звіщати усім людям про те, що ми спізнали
Бога, й за все Йому вдячні, і для цього:
n

прощаймо ближньому – адже Бог прощає також нам.

n

молімося за спасіння всіх людей, навіть за тих, які заподіюяли нам кривду.

n

виявляймо впевненість у тому, що ніщо не в змозі перешкодити Богові пода-

рувати нам Своє Царство.
n

працюймо над власним духовним зростанням – Бог сповнив нас життям, яке

неодмінно треба плекати.
n

виявляймо єдність – знаючи, що всіх людей об’єднує лише один Бог й Отець.

n

зосереджуймо свою увагу на вічному житті й нетлінній Божій спадщині.

Вона – найважливіше, що маємо в своєму житті.
Якщо ми поступатимемо саме так, то милостивий Бог щедро благословить нас і
нашого ближнього.
Із сердечними вітаннями

Ваш Жан-Люк Шнайдер
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Україна: Свято Подяки за врожай в регіонах України

У

першу неділю місяця, 1 жовтня 2017 року, новоапостольські громади трьох українських округів: «Україна-Схід», «Україна-Центр» та
«Україна-Захід», очолювані апостолом Анатолієм Будником, якому
надають підтримку окружні сани, окружні старійшини та окружні
євангелісти, та всі інші служителі Церкви, як і щороку, відзначили День Подяки за врожай.
Брати й сестри напередодні святково прикрасили церковний вівтар своїх
громад щедрими дарами українських полів, ланів і садів. Зібраний у цю пору
року врожай не тільки додає впевненості, що зможемо пережити люту зиму,
а й викликає неабияку радість, спонукає до глибоких роздумів над тим, що
його ми виростили й зібрали завдяки Божим любові, милості й помочі; що без
них ми, люди, ні на що не спроможні.
Адже, саме про це мовиться у біблійній цитаті з Римлян 11, 36: «Все бо від
Нього[Бога], через Нього і для Нього. Йому слава навіки!», яка лягла в основу
урочистих богослужінь з нагоди Свята Подяки за врожай. Усе, що ми маємо,
будь-які дари, як земного, так і духовного походження, ми завдячуємо тільки одному Богові. Усе походить від Бога й усе вершиться через Нього. Якщо
Йому віддавати належну подяку, хвалу, честь і славу як устами, так серцем і
ділами, то коло, яке символізує довершення, замикається. Остаточно воно
зімкнеться, коли відбудеться завершення, коли виповниться дана Ісусом
Христом обітниця і Він повернеться, аби ті, які сіяли добірні зерна віри, надії,
любові, а також інших Божественних чеснот, осягнули участь у Дні Господньому й жали, як мовиться у Біблії, «без утоми» плоди спасіння і блаженної слави.
Особливо благословенними були богослужіння з нагоди Свята Подяки в
громадах Рубіжного й Харкова, адже брати й сестри цих громад відзначали
його разом з апостолом А. Будником. Під час богослужіння він вів мову про
значення, яке надавалося жертві в епоху Старого й Нового Заповітів, і наголошував, зокрема, на тому, що «матеріальні пожертви, які ми приносимо
сьогодні, не є для нас обтяжливим обов’язком; і ми не пов’язуємо їх із проханням до Бога про наділення нас виключно земними благами, а є виявом
нашої щирої вдячності Йому. Адже Боже благословення виходить далеко за
межі дочасного й матеріального й сягає кінець кінцем нашого славного майбутнього з Богом».
Отже, Свято Подяки за врожай є для нас, новоапостольських християн,
прекрасною нагодою прийти в Божий дім і – додатково до основної десятини
– принести Богові особливу фінансову пожертву, пожертву вдячності. Виручені від неї кошти, як і в попередні роки, підуть на потреби нужденних людей
і на підтримку міжнародної місіонерської діяльності нашої Церкви. Саме на
цьому наголошував Окружний апостол у своєму посланні з нагоди цього свята й зокрема мовив:
«Дорогі брати й сестри, якщо ми будемо розмірковувати над тим, за що дякувати нашому Небесному Отцеві, то знайдемо цьому чимало причин. Тому
це варто час від часу робити.
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Відводімо Святому Духові простір у своєму серці, аби
Він міг вести нас й спонукати до добрих діл: до активної
участі в житті громади, до вчинків любові до ближнього,
до молитви за ближнього, до готовності приносити жертви для нашого Господа, і – до інших добрих справ.
Свято Подяки за врожай нагадує нам знову й знову про необхідність принести особливу жертву – жертву
вдячності. Виручені від неї кошти підуть на забезпечення
міжнародної діяльності нашої Церкви; а також – на користь нужденних людей.
Отже, уже сьогодні я щиро дякую вам за принесені
пожертви! Вони, я переконаний, знайдуть уподобання в
нашого Небесного Отця!
З сердечними вітаннями, ваш Міхаель Еріх».
Для подружжя диякона Параїла Василя та його дружини Олени з громади
Тернополя богослужіння з нагоди Свята Подяки було особливим. Адже на завершення цього богослужіння вони вийшли до вівтаря, аби з рук окружного старійшини П. Биха отримати благословення з нагоди рубінового весілля, 40-річного
ювілею подружнього життя. Ця врочиста подія викликала неабияку радість не
тільки в ювілярів та їхніх рідних, а й у братів і сестер, які разом із служителями
Церкви щиро вітали їх і зичили рясних Господніх благословень.
Після богослужіння брати й сестри та гості громад за доброю традицією
накрили стіл дарами землі, які зібрали на своїх присадибних ділянках, а також
частували один одного власноруч спеченими домашніми тістечками. Усі радісно
чаювали й жваво спілкувалися один з одним; ділилися своїми невдачами й успіхами, негараздами й радощами. Адже в колі братів і сестер по вірі почуваєш себе
так добре й затишно!
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1. Звідки походив один із десяти прокажених, який подякував Ісусові Христові за зцілення?
А з Єрусалиму
Б з Сирії
В з Галілеї
Г з Самарії

6. Який імператор звелів провести «перепис населення» у рік
народження Ісуса Христа?
А Нерон
Б Август
В Веспасіан
Г Феодосій І

2. Хто, згідно з Євангелієм від Луки, першим відвідав Немовля
Ісуса у Віфлеємі?
А ослиця й осел
Б ангели
В мудреці зі Сходу
Г пастухи

7. Хто автор різдвяної пісні «Ангел Божий возвістив» (російськомовний пісенник, № 16)?
А Чарльз Уеслі
Б Пауль Герхардт
В Герхардт Терстееген
Г Бен’ямін Шмольк

3. Від коли розпочинається сучасне літочислення?
А від розп’яття Ісуса Христа
Б від народження Ісуса Христа
В від виголошення проповідей Ісусом Христом
Г від поховання Ісуса Христа

8. Як називали колони храмового притвору Єрусалима?
А Кастор і Поллукс
Б Яхін і Боаз
В Скілла й Харібда
Г Єлизавета й Марія

4. Який євангеліст описує прихід мудреців зі Сходу у Віфлеєм?
А Іван
Б Лука
В Матвій
Г Марко

9. Як, відповідно до апокрифічних джерел, звали повитуху,
яку Йосиф привів надати допомогу породіллі Марії?
А Єлизавета
Б Саломея
В Анна
Г Марія

?

5. В яку країну тікали, рятуючись, Марія, Йосиф і новонароджений Ісус від переслідування царя Ірода?
А у Назарет
Б у Ханаан
В у Смирну
Г у Єгипет

10. Що наказав зробити цар Ірод, коли довідався про народження Месії?
А знайти Немовля й принести йому
Б знайти Немовля й вбити Його
В убити всіх немовлят віком до двох років
Г поклонитися новонародженому Месії

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА

Фото: Д-р Банмюллер

В історії мистецтва картину із зображенням рідних Ісуса називають «Свята родина».
Одне з найцінніших шедеврів «Святого сімейства» знаходиться в окрузі Аугсбург, у
містечку Бізельбах громади Хоргау (Німеччина). Цей шедевр мистецтва епохи пізньої
готики названо за місцем знаходження «Бізельбахським вівтарем». Припускають, що
стулчастий вівтар був створений у 1510 році скульптором Данієлем Маух (бл. 1477 –
1540), одним із найвидатніших митців «Ульмської школи». В епоху Ульмської школи
«Свята родина» була поширеним мотивом. На полотні зображували родичів Ісуса,
оскільки, відповідно до легенди про святих, Ісус перебував у родинних зв’язках із більшістю Своїх апостолів, хоча в Біблії про це мовиться небагато. Це – Анна, мати Марії,
Матері Ісуса. Вона мала трьох чоловіків, від яких народились матері багатьох апостолів.
На вівтарі ці люди зображені в типовому для бл. 1500 року одязі. У центральній частині
вівтаря бачимо Анну, матір Марії, а також Марію та Йосифа. На колінах Марії сидить
Ісус. Позаду Анни зображено, відповідно до легенди, її чоловіків. Ліва стулка вівтаря представляє сім’ю Алфея, права – сім’ю Заведея. Батько Заведея тримає на руках дитину, яка помітно молодша від її брата. ЯКОГО АПОСТОЛА ТУТ ЗОБРАЖЕНО?
Згідно з староцерковними текстами цей апостол був одним із учнів часу проповідницької діяльності Ісуса Христа.
Відповідь див. на стор. 2
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