
НС, 2/2018 1

20
-й

 р
ік

 в
ид

ан
ня

, №
 2

, л
ю

ти
й 

20
18

 р
.

Клермон
Першоапостол Ж.-Л. Шнайдер
відвідав Південну Африку



НС, 2/20182

Ф
от

о:
 ©

 S
.H

.e
xc

lu
si

v 
– 

Fo
to

lia
.c

om

Зміст 2/2018

СЛОВО І ВІРА

 3     НАСНАГА 
      Новий рік завжди 
       розпочинається з очікувань.

  4     У ЦЕНТРІ УВАГИ
      Клермон (Кейптаун): тут була зведена 
      перша  на африканському континенті 
      церковна споруда

  5     БОГОСЛУЖІННЯ
         15.10.2017 р. у Клермоні (м. Кейптаун) 
            Слово із Біблії: Від Івана 14, 3-4

10     АПОСТОЛИ ПИШУТЬ

        Діло Боже  
       (апостол Джон Джордж Стефенс)

ЖИТИ  ВІРОЮ

12     МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ
         Співати Господові нову пісню

14     ДУХОВНИЙ ДОСВІД
      З Богом усе можливо

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО

15     «МИ, ДІТИ»»
        Хто такий сатана?

16     ПОШИРЮВАТИ ВІРУ
       «Вона перша почала!»     
      (Що таке добро і що таке зло?)

18     ОСНОВНІ ПИТАННЯ ВІРИ
      Сутність померлих
 

НАША ЦЕРКВА У СВІТІ

20     БОГОСЛУЖІННЯ ПЕРШОАПОСТОЛА
      Нюрнберг. Богослужіння Першоапостола 
      для служителів Церкви та їхніх дружин
       Південної Німеччини

      Бакнанг. Богослужіння Першоапостола. Проводи 
      апостола Дітера Праузе на відпочинок і зведення 
      єпископа М. Шьонеборна в сан апостола

      Нюрнберг. Апостол Д. Праузе – на заслуженому 
      відпочинку

ЦІКАВО ЗНАТИ

24     ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ
     
         ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА      

ВИХІДНІ ДАНІ:
Часопис «НАША СІМ’Я», № 2, 2018 р. 

Відповіді на тестові завдання  на стор. 24: 1) 1В, 2Б, 3Г, 4А, 5Б, 6А, 7А, 8А, 9Б, 10А; 2) «Це хліб, що дав Господь вам на поживу» (Вихід 15, 16)

Фото на обкладинці: Новий рік крокує світом! / Фото: © ARochau – Fotolia.com

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



НС, 2/2018 3

Бог вірний

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА
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Новий рік завжди розпочинається з очікувань: Яким він буде? Що принесе нам? Люди наважуються 
зазирнути в майбутнє й робити певні прогнози.
Щодо нашої Церкви, округів і громад, то також ми вступаємо в новий рік з певними очікуваннями, але 
водночас – з багатьма відкритими запитаннями. Як відбуватиметься розвиток Церкви? Як нам впли-

нути на нього? Як усе буде проходити далі? Ми – реалісти і нам годі достеменно передбачити майбутнє. Наші 
можливості вплинути на розвиток Церкви є також обмеженими. Але на відміну від будь-яких людських застере-
жень, у нас є переконливі причини впевнено, з надією та оптимізмом дивитися в майбутнє. «Бог вірний!» – саме 
це додає нам впевненості. Ми можемо покластися на Його слово. Бог виконує обіцяне; Він дотримується даних 
Ним обітниць. Бог перебуватиме зі Своїми апостолами аж до кінця віку й довершить Свою Церкву. Він і в цьому 
році благословлятиме нас. У цьому ми переконані так само, як й у тому, коли кажемо в церкві «Амінь».  

Із богослужіння Першоапостола
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До престижних житлових районів Кейптау-
на належить розташований на півдні міста 
квартал «Клермон» з його доглянутими 
присадибними ділянками і віллами в англій-

ському стилі, з яких відкривається прекрасний вид на 
Столову гору. Усередині XIX ст. тут селилися емігран-
ти з Європи. У Клермоні проживав також Карл Кліббе, 
перший апостол Південної Африки. Хоча перші півден-
но-африканські громади виникли не в Кейптауні, де 
нелегко відбувалося становлення Божої справи, першу 
церковну споруду на африканському континенті зве-
ли все ж тут, у Клермоні, на Пальміра Роуд. Вона стоїть 
досі. У жовтні 2017 року в цьому освяченому ще в 1906 
році Божому домі Першоапостол провів богослужіння, 
під час якого провів апостола Джона Джорджа Стефен-
са на заслужений відпочинок. 

A.V.

4 НС, 2/2018
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БОГОСЛУЖІННЯ У КЛЕРМОНІ (КЕЙПТАУН) / 
ПІВДЕННА АФРИКА

ДАТА: 15 жовтня 2017 року

ВСТУПНА ПІСНЯ: «Які величні ці моменти!» (№ 346 

німецькомовний пісенник)

СУПРОВІД: Окружні апостоли Джозеф Екуйя, Джон 

Кріл, Енріке Мініо, помічник Окружного апостола Па-

трік Мкхваназі, а також апостоли Метью Арендсе, Жак 

Кроньєр, Марк Дідерікс, Єремія Юбер, Аллістер Кріл, Пе-

тер Ламберт, Патрік Лікавала, Ліонель Мейер, Джером 

Мінтоор, Сіфо Могане, Теренс Нене, Авраам Пейдж, Джон 

Стефенс, Брайан Свартбуї, Петер Томпсон, Роберт Воршип

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: бл. 114200

СВЯЩЕННОДІЙСТВА: проводи на заслужений відпочи-

нок апостола Джона Стефенса

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ  
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Дорогі брати й сестри, шановні гості. У мене є до-
бра новина для вас: Небесний Отець приготував 
сьогодні нам – кожному зокрема  - особливе 
благословення. Адже до особливого дня Він 

завжди дарує особливе благословення. Моє, Першоапосто-

ла, завдання – передати вам це благословення; і я прошу в 

Бога, аби освятив мене для цього. Я, як і ви, є Божим дитям і 

бажаю отримати Господнє благословення, а також ділитися з 

вами ним. Я радію, бо знаю, що Небесний Отець благослов-

ляє кожного зокрема, у тому числі й – мене. Бог благослов-

ляє, аби укріпити й укорінити нас в Ісусі Христі. Отримавши 

від Господа благословення, ми зможемо за будь-яких обста-

вин зберегти Йому вірність й перебувати разом з Ним.  

Як ми можемо бути укоріненими в Ісусі Христі? Передам 

цю думку образно. Для цього нам треба виявляти віру. Віра 

– це основний корінь. Отже, людина, яка бажає бути «укорі-

неною в Ісусі Христі», має вірити: Христос – мій Відкупитель. 

Чимало людей вірить в Ісуса Христа як у Помічника. Однак, 

між поміччю і відкупленням існує різниця. Ісус Христос бажає 

відкупити нас від зла: привести до вічного єднання з Богом 

Нам приготовлене місце 
й остаточно звільнити нас від зла. Отже, вірмо в Ісуса Хри-

ста, нашого Відкупителя! Завдяки вірі ми виявимося глибоко 

вкоріненими в Ньому.   
Любов – це другий корінь, завдяки якому ми глибоко вкорі-

нюємося в Ісусі Христі. Що б ми не робили для Господа, робімо 
все з любові. Адже Він спершу полюбив нас. Якщо ми будемо 
любов’ю вкоріненими  в Христі, то відсуватимемо велику по-
требу служити Йому. Тоді зберігатимемо Йому вірність і вияв-
лятимемо любов, бо Він спершу полюбив нас. Будучи любов’ю 
вкоріненими в Ісусі Христі, ми виявимося сильними.  

Надія – це третій корінь, завдяки якому ми вкорінені в Ісусі 
Христі. Ми плекаємо тверду надію: коли осягнемо єднання з 
Господом, то не будемо думати про те, що довелося пережити 
тут, на землі. Слава, яку ми ділитимемо з Господом, буде та-
кою величною, що ми й не згадуватимемо про те, що колись 
довелося зазнати; навіть – про працю, яку виконували. Тому 
за будь-яких обставин плекаймо надію на Ісуса Христа. Збері-
гаймо Йому вірність; ведімо боротьбу, бо те, що ми отримає-
мо, осягнувши вічне єднання з Ісусом Христом, перевершить 
будь-яку людську уяву. 

Наша біблійна цитата є вам добре відомою. Цими словами 
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«І коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до Cебе візьму, 
щоб і ви були там, де Я. Куди ж Я йду – ви знаєте путь»

Слово із Біблії: Євангеліє від Івана 14, 3–4
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Ісус Христос звістив Своїм учням про те, що має відбутися з 
Ним: що буде страждати, помре, але перед тим один із них 
зрадить Його. Вони, вочевидь, були неабияк шоковані, коли 
почули, що один із них зрадить Господа й буде винним у Його 
смерті! Учні були дуже перелякані й засмучені. Годі було собі 
уявити їхній стан. Ісус Христос бачив його й хотів приверну-
ти їхню увагу до чогось іншого, до чогось визначного. Тому 
розповів їм, що повертається до Свого Отця. Вони, як мірку-
вав Ісус, мали знати, чим усе закінчиться; тому Він мовив до 
них: «Так, Я зазнаю зраду, страждатиму й помру. Але смисл і 
мета всього цього полягає в тому, що Я відійду до Мого Отця. 
Це є вирішальним».  

Брати й сестри, подібне відбувається також з нами. Ми 
знаємо, що маємо пройти через страждання, маємо не-
сти нелегку ношу, зазнати ті чи інші випробовування, 

але Святий Дух підбадьорює нас і мовить: «Будь ласка, дивись 
уперед, у перспективу! Тримай у полі зору загальну картину!» 
Ми з власного досвіду знаємо, що Бог нікому не бажає нічого 
поганого. Ми довіряємо нашому Небесному Отцеві й знаємо, 
що тільки через страждання й випробовування Він приведе 
нас у Своє Царство. Отже, дивімося у перспективу, дивімося 
на кінець, про який мовить нам Святий Дух.

Наша біблійна цитата – це слова Ісуса Христа про те, що 
Він відійде й приготує місце Своїм вірним, тобто нам з вами. 
Що це за місце? Його Бог передбачив і це – місце вічного 
спілкування та єднання з Ним. Бог створив людину, аби вона 
перебувала вічно з Ним. Бог створив людину, аби вона була 
вічно поруч з Ним, аби могла спілкуватися і слухатися Його. 
Та людина впала у гріх і знехтувала цією можливістю. Однак 
прийшов Ісус. І Він готовить людям місце для вічного єднання 
і спілкування з Богом. Це, по суті, – «звичне» для людини місце.

Це місце Ісус підготував Своєю жертвою, Своїм воскресін-
ням. Завдяки їм ми можемо ввійти в Боже Царство й осягну-
ти вічне єднання з Богом. Завдяки жертві Ісуса Христа зняті 
будь-які перепони, що заважали людині повернутися у вічне 
єднання з Богом. Ісус завдяки Своєму воскресінню створив 
для людини можливість зазнати власне воскресіння й отри-
мати преображене, перемінене, тіло, перебуваючи в якому 
вона буде здатною ввійти в Боже Царство. Перебуваючи в 
земному тілі, людині годі туди ввійти. Отже, Своїми жертвою 
й воскресінням Ісус проклав шлях і готує нам, людям, місце 

для вічного єднання з Богом. Господь розпочав Свою справу 
і довів її до кінця. Завдяки Його народженню, смерті й вос-
кресінню нам приготовлене вічне місце. І нам у цьому відно-
шенні вже нічого не треба робити. Апостол Павло пише: «… 
маємо будівлю Божу, будинок нерукотворний, вічний на небі» 
(2-е Корінтян 5, 1). Отже, нам не треба міркувати над тим, чим 
зайнятий Ісус, і чи готує нам місце – воно вже підготовлене: 
для тебе й для мене. Кожному зокрема там відведене Богом 
місце. Воно підготовлене й чекає на нас. Згодом наступить 
етап, коли Ісус виконає ще одну обітницю: «… повернуся і вас 
до Cебе візьму, щоб і ви були там, де Я». Саме це Він обіцяв 
Своїм учням. Цю обітницю Ангели підтвердили під час воз-
несіння Ісуса Христа. Отже, наступний етап – Він повернеться 
й візьме нас до Себе.

Хтось заперечить мені: «Хіба в сучасному світі можна вести 
про це мову? Як ви собі це уявляєте? Як це має відбутися? Як 
таке можна осягнути розумом?» Мені – годі! Я мушу вірити в 
це.  

Жодна людина не була свідком воскресіння Ісуса Христа. 
Жодна не може описати, як саме відбулося воскресіння Ісуса 
Христа з мертвих. Але воскресіння Ісуса – це факт. Сотні лю-
дей спілкувалися з Воскреслим. Жоден із них не знав, як саме 
відбулося воскресіння, але спілкувався з Воскреслим.

Нам годі пояснити, як саме відбулося воскресіння Ісуса Хри-
ста. Але ми знаємо: Ісус Христос знаходиться на небесах. Він 
був на землі, а тепер – з Богом. Це – факт. Я не можу ані по-
яснити, ані, до речі, осягнути це своїм розумом. Ми, люди, не 
зрозуміємо цього, навіть якщо Сам Бог буде нам пояснювати, 
бо є надто мізерними й кволими.  Але ми можемо повірити в 
це. Ісус повернеться. Він візьме Свою Невісту з Собою й при-
веде її в Своє Царство. 

Я не маю жодної уяви, як саме це відбудеться. Та й це аб-
солютно не цікавить мене. Для мене – я підкреслю – для вас 
також – це абсолютно неважливо. Важливо, що Ісу Христос 
повернеться і візьме Свою Невісту з Собою. Усе, чого ми ба-
жаємо – це виявитися підготовленими до Його приходу. Його 
Прихід – ось що є вирішальним для нас.

Окрім того, Ісус мовить: «…вас до Cебе візьму, щоб і ви були 
там, де Я. Куди ж Я йду – ви знаєте путь». Це також вельми важ-
ливо нам знати. Аби Ісус, коли повернеться, узяв нас до Себе, 
важливо знати цю путь, цей шлях, і йти ним. Що являє собою 
шлях Ісуса Христа? Він Сам дає відповідь на це питання: «Я – 

СЛОВО І ВІРА |  БОГОСЛУЖІННЯ
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Бог створив людину для вічного 
                                          єднання з Собою

Завдяки смерті й воскресінню Ісуса Христа 
нам підготовлене місце
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путь» (Від Івана 14, 6). Ідімо,  любі брати й сестри, цим шляхом. 
Лише та людина, яка торує цей шлях, виявиться підготовле-
ною до Другого Пришестя Ісуса Христа. Іти цим шляхом – оз-
начає вірити в Ісуса Христа. «Без віри не можливо подобатися 
Богу, бо хто приступає до Бога, мусить вірити, що Він існує і 
дає нагороду тим, які Його шукають» (Євреїв 11, 6). 

Апостол Павло мовив: «Бо ходимо вірою, а не видінням» 
(2-е Корінтян 5, 7). У багатьох людей виникають проблеми з 
цим. Вони вимагають пояснень; вони бажають збагнути все 
своїм розумом. Нам іноді також важко осягнути розумом те, 
чому не можемо дати пояснення; на що Бог не дає нам від-
повіді: «Чому Ти поступаєш саме так? Чому Ти допустив мені 
це? Чому нам доводиться страждати?» Нам не залишається ні-
чого іншого, як тільки вірити. І після десятиліть новоапостоль-
ського життя й віри нам треба буде продовжувати вірити. Ми 
не все можемо збагнути, не на всі питання можемо отримати 
відповіді. Усе ж торуймо шлях віри. Хоча не бачимо – усе ж 
вірмо! Якщо будемо йти іншим шляхом, то чи візьме нас Го-
сподь до Себе, коли повернеться? Ходімо вірою, а не видін-
ням! Я – також. Мені це дається також нелегко. Адже я, як і ви, 
- людина, яка бажає спізнати все своїм розумом. Коли я маю 
переконливі докази чогось, то тоді мені стає все зрозуміло. А 
коли мова йде про Ісуса Христа і Його справу, то я змушений 
визнати, що не можу збагнути її тільки розумом та інтелектом. 
Для цього доводиться виявляти віру. 

Ісус дає ще одну відповідь на питання про шлях, який веде 
у Боже Царство: «Коли хтось не вродиться з води та Духа, 
не спроможен увійти у Царство Боже» (Від Івана 3, 5). Отже, 

це – «шлях церковних таїнств». Це – не винахід Новоапостоль-

ської церкви, а чітко визначений Ісусом Христом шлях. Дея-
ким людям було б до вподоби щось інше; вони сумніваються 
у необхідності проведення таїнств. Але фактом є те, що Ісус 
визначив народження з гори, від Води й Духа, як шлях, який 
є передумовою спасіння. Він також наголошував: «Хто Тіло 
Моє їсть і Кров Мою п’є, той живе життям вічним, і Я воскрешу 
його останнього дня» (Від Івана 6, 54). І це не є винаходом ані 
Новоапостольської, ані будь-якої іншої церкви. Це – Господня 
постанова, Його розпорядження. Без достойного споживання 
Святого Причастя годі осягнути воскресіння під час Другого 
Пришестя Ісуса Христа. Це, повторюю, – не винахід церкви, а 
розпорядження Ісуса Христа. Він визначив шлях, який проля-
гає через таїнства Церкви: Святе Хрещення водою, Святе За-
печатання і Святе Причастя. 

Наступний шлях – це, поза всяким сумнівом, виконання Бо-
жих Заповідей. Хто бажає слідувати за Ісусом, той має викону-
вати Божі Заповіді; коритися Божому законові, тобто узгоджу-
вати своє життя з ним. Людина, яка не виконує Божого закону 
і не дотримується Господнього слова, не опиниться разом з 
Господом під час Його Другого Пришестя. Отже, нам треба не-
одмінно торувати шлях послуху. Іншого немає. Це, щоправда, - 
не той шлях, якому людина віддає перевагу; адже вона завжди 
шукає іншого шляху: зручного, комфортного і швидкого шля-
ху, а – не шляху послуху. Однак, це – єдиний шлях, який веде 
до 1-ого Воскресіння. Навіть якщо нам важко йти ним, навіть 
якщо він нам не до вподоби. Ідімо все ж цим шляхом! Його 
проклав Ісус Христос. Іншого немає. Виконуймо Божі заповіді!

Свого часу Ісус, поглиблюючи цю думку, мовив: «Коли хтось 
хоче йти за Мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе 
хрест свій і йде слідом за Мною» (Від Марка 8, 34). Я передам її 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

                            Ми не бачимо – та все ж віримо
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словами апостола Павла: ми маємо змінюватися, маємо става-
ти все більш подібними до образу Ісуса Христа (Римлян 8, 29). 
Іти шляхом змінення – означає зректися самого себе й става-
ти подібними до образу Ісуса. Для цього недостатньо просто 
виконувати Заповіді. Багато віруючих християн – а їх на світі 
є чимало – виконують Заповіді. Це вельми важливо. Але що 
відбувається в них на серці? Якими є їхня сутність, їхнє життя? 
Ісус бажає від нас більшого, ніж просто послуху. Він бажає, аби 
ми здобували Його сутність, ставали подібними до Його обра-
зу; аби Його воля ставала нашою волею, аби ми відмовлялися 
від думок, поглядів і уявлень, які не узгоджуються з Його по-
глядами. Таке змінення є вирішальним для того, аби виявити-
ся готовими до Другого Пришестя Ісуса Христа. Іншого шляху 
немає. Отже, нам треба змінюватися, треба рівнятися на об-
раз Ісуса Христа. Скажу абсолютно відверто: «Мене неабияк 
непокоїть те, чи працює Божий народ над власним зміненням, 
чи стає подібним до образу Ісуса? Чи йдемо ми шляхом змі-
нення?»

Останній шлях, який, як визначив Господь, веде до 
воскресіння – це шлях єдності. Ісус Христос просив в 
Свого Отця: «… щоб вони були одно так само, як і Ми 

одно» (Від Івана 17, 22). Апостол Павло наголошує, що всі ми 
«перемінимося» (1-е Корінтян 15, 51). Не окремі й поодинокі 
люди, а – всі. Ісус преобразить і візьме до Себе народ, який 
був єдиним і згуртованим. Нам, аби осягнути воскресіння, 
треба вчитися плекати єдність у Христі. Він, коли повернеть-
ся, не візьме з Собою окремих людей, а вірних – усіх тих, які 
плекали єдність, були згуртованими. Отже, йдімо шляхом 
єдності й згуртованості. Не зупиняймося на цьому шляху, а 
йдімо, рухаймося вперед. Ісус Христос гряде. Він вийде нам 
на зустріч, бо самотужки нам годі осягнути спасіння. Про це 
Він також знає. Жодна людина не спроможна, покладаючись 
виключно на власні сили, потрапити в Небесне Царство. Ми 
потребуємо Божу милість, ми потребуємо поміч Ісуса Христа, 
Його підтримку, тому Він вийде нам назустріч. Важливо, щоб 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ЕНРІКО МІНІО:

«Ми перебуваємо на шляху, 
яким Ісус іде нам назустріч. 
Якщо це так, то запитаймо 
в себе: «Чи я вже сьогодні 
бачу Його? Чи бачу я, що Він 
іде мені назустріч?»

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ДЖОЗЕФ ЕКУЙЯ:

«Тут, на цьому історичному 
місці, бере свій початок 
Божа справа на африкан-
ському континенті. Озира-
ючись назад, ми бачимо, 
як вона розвивалася. Бог 
благословив її у минулому й 
благословлятиме в майбут-
ньому!» 

АПОСТОЛ 
ДЖОН СТЕФЕНС:

«Пригадую пісню, у якій є 
такі слова: «Хто щиро від-
дасть Тобі серце своє, ніколи 
не пошкодує про це!» Отже, 
якщо ми посвятимо своє 
життя служінню Господові, 
то ніколи про це не пошко-
дуємо». 

ми йшли тим самим шляхом, на якому Він вийде стрічати нас. 
Христову Невісту відзначає молитва: «Прийди, Господь 

Ісус!» Така молитва є важливою і нам треба постійно перебу-
вати в ній. Але почуймо, будь ласка, відповідь Господа: «Так, Я 
скоро прийду! Торуйте шлях віри, шлях таїнств, шлях єднання 
у Святому Причасті, шлях послуху, шлях змінення, шлях єд-
ності. Не зупиняйтеся!» Продовжуй іти вперед навіть, якщо ти 
йдеш цим шляхом уже 50 років. Тоді ти й усі ми разом прийде-
мо до того величного Дня, коли Ісус повернеться і візьме нас 
до Себе. Таким є наше бажання на майбутнє і ми впевнені, що 
воно збудеться. 
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в Христі. Я знаю, що мій ближній є моїм братом чи моєю се-
строю в Ісусі Христі, і це найважливіше і найпотрібніше, що 
мені треба про нього знати. Це – основа нашої вірності. 

Якщо громада саме так святкує Святе Причастя, то вона до-
бре знає про головні пріоритети, про нашу спільні мету й про 
шлях, яким треба йти.  

Відзначаймо Святе Причастя як сповідування віри в Дру-
ге Пришестя Ісуса Христа, а також – як вираження непо-
хитної рішучості йти шляхом послуху, змінення і єдності.  
 

 

Після співпроповідей Окружних апостолів й апостола Пер-
шоапостол продовжив: Тепер ми підійшли до святкування 
Святого Причастя. Під час нього ми сповідуємо свою віру. Ми 
збираємося разом, відзначаємо Святе Причастя, під час якого 
звіщаємо про смерть Господню, аж поки Він не прийде. Саме 
про це ми чуємо під час освячення проскур. Це – важливий 
момент. 

І сьогодні, спільно відзначаючи Святе Причастя, ми казати-
мемо: «Так, ми віримо в Друге Пришестя Ісуса Христа. Так, ми 
віримо, що Він підготував нам місце. Так, ми віримо в славне 
єднання з Отцем. Так, ми віримо, що за це варто страждати; 
ради цього варто служити і зберігати вірність». Те, що Ісус під-
готував нам перевершує будь-яку людську уяву. 

Під час Причастя ми висловлюємо непохитну рішучість: 
«Так, ми прагнемо осягнути воскресіння й увійти в Боже Цар-
ство! Ми рішуче бажаємо йти шляхом, який веде туди. Так, я  
торуватиму шлях послуху». Наступного тижня комусь з нас 
доведеться, можливо, приймати важливе рішення. Я не знаю, 
але таке можливе. Отже, вже сьогодні приймімо рішення: «Я 
йтиму шляхом послуху! Коли мені доведеться приймати рі-
шення, то рівнятимуся на Божі Заповіді». Це – також невід’єм-
на складова підготування до Святого Причастя.

І пам’ятаймо про шлях нашого змінення: «Так, я бажаю міня-
тися! Я бажаю перестати думати про свого ближнього, як досі; 
для цього я хочу засвоювати думки Ісуса». Ми знаємо про по-
гляди Ісуса щодо нашого ближнього. Однак, знову й знову з 
нами трапляється так, що наші погляди не співпадають з Його 
поглядами. Нехай так не буде! Змінюймося на краще, йдімо 
шляхом власного змінення. Це – тільки один з багатьох шляхів. 

Виражаймо також тверду рішучість йти шляхом єдності 

ОСНОВНІ ДУМКИ:

Аби під час Другого Пришестя Господь узяв 
нас до Себе, нам треба йти шляхом, який Він 
проклав. Це – шлях:

– віри,

– таїнств,

– послуху,

– змінення,

– єдності.
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15 жовтня 2017 року, день мого виходу на за-
служений відпочинок, наближався і мене 
часто запитували: чим я буду займатися на 
пенсії? Цікаво зазначити, що до цього питан-

ня нерідко додавали репліку: «Вам, очевидно, буде не виста-
чати роботи в Господній справі?»

Що люди, власне, мають на увазі, коли говорять про Господ-
ню справу?

Неважко зрозуміти, чому під «Божою справою» вони нерід-
ко мають на увазі суму виконаної праці кожного зокрема. 
Адже після конфірмації наші батьки спонукали нас долучати-
ся до Господньої справи й брати у ній активну участь, тобто – в 
різноманітних заходах церкви.

Ісуса якось запитали: «Що робити нам, щоб діла Божі чини-
ти?» А Господь відповів їм: «Діло Боже – вірувати в Того, Кого 
Він послав» (Від Івана 6, 28–29). Отже, Ісус дав присутнім зро-

зуміти: суть «діла Божого», Господньої справи, полягає в тому, 
аби вірити в Того, Кого Бог послав. Таким чином, віра є осно-
вою і невід’ємним елементом праці на благо Господньої спра-
ви.

Свого часу юдеї розуміли під «ділами Божими» численні 
справи й досягнення фарисеїв;  таке розуміння частково при-
таманне нам і сьогодні. Однак, Ісус звернув їхні помисли й ува-
гу на головне: немає справи більшої, яка подобалася б Богові, 
як віра в Ісуса Христа, Відкупителя й істинного Божого Сина, 
– саме це переконливо й недвозначно відкриває нам Господь.

Звичайно, діла на благо Господньої справи, якщо їх вико-
нувати правильно, також до вподоби Богові – як от: заходи 
й будь-які служіння, які є необхідними для повноцінної жит-
тєдіяльності громади. Однак віра – це головне Боже діло. 
Будь-які інші справи є добрими й корисними лише тоді, коли 
їх виконують з вірою й довірою до Христа. 

За час мого служіння в різних санах – а це чотири з поло-
виною десятиліття – я брав участь у багатьох робочих групах 
як у своїй країні, так і на міжнародному рівні; серед інших – у 
робочих групах «Будівництво церков у Африці» та «Основи 
діяльності священнослужителів церкви». Упродовж останніх 
сімнадцяти років я здійснював служіння в сані апостола в 
південно-африканському Кейптауні. Це, без сумніву, був пре-
красний і плідний період мого життя. На пенсії мені, звісно, 
буде не вистачати цієї праці на благо «Божого діла». Однак я 
молюся, аби зберегти непохитну вірність Божій справі, плека-
ти єдність і віру, а також продовжувати черпати силу з Божого 
слова й таїнств. Бо це, як відомо, – пожива для вічного життя. 

Джон Д. Стефенс

Діло Боже

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 16.06.1952 р.
ПРОФЕСІЯ: інженер
АПОСТОЛ з 01.01.2000 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Південна Африка
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

«З Новим роком – з новим ща-
стям!» – так лунають слова по-
ета. Ось і прийшов новий рік 
з його новими можливостями 

й викликами; новий рік, на який Небесний 
Отець бажає благословити нас. Він підносить 
нам у дарунок увесь рік. І кожен із нас має 
самостійно вирішити, як розпорядитися цим 
дарунком; або дозволити іншим людям розпо-
ряджатися нашим життям у новому році. Але 
тільки від нас самих залежить, чи наповнимо 
ми його радістю і добротою, і будемо викону-
вати справи, що приносять вдоволення. У но-
вому році ми можемо виконувати для Господа 
нову пісню, у якій більше, ніж у минулому році, 
лунатиме вдячності; співати пісню кращу, 
як мовиться у Псалмах: «Співайте Господеві, 
благословіть Його Ім’я; звіщайте день-у-день 
Його спасіння». Отже, хвалімо щодня Боже 
Ім’я, звіщаймо про Його спасіння. Так поступає 
людина, яка вірить у те, що Бог є всемогутнім 
і віддає добром на любов до Нього. Людина, 
яка не вірить у те, що Бог здатний повернути 
все на краще, й гадки не має, що треба сла-
вити й величати Його. А коли людина вбачає 
в Божих діяннях несправедливість, свавілля і 
відірваність від людського життя, то тільки ви-
суває до Нього претензії.  

Про Боже спасіння, і це зрозуміло, звіщає лю-
дина, яка вірить, що тільки Бог дарує його; що 
Божі діяння кінець кінцем приведуть до спасін-
ня. Людина, яка звіщає про це, має бути переко-
наною й наповненою цим. Інакше до неї не буде 
довіри.

Давайте й у цьому році ще більше хвалити й 
славити Бога, звіщати про Його спасіння, і тоді 
неодмінно зазнаємо від Нього благословення. 

Людина, яка з вірою віддає себе в Божі руки, за-
кладає міцний фундамент непорушного миру й 
упевненої захищеності в Господі. 

Іще одну пораду на новий рік дають нам 
Псалми: «Грайте на струнах добре, гучно!» Ще в 
епоху Старого Заповіту люди добре знали про 
сприятливий і благотворний вплив музики на 
настрій душі. Своєю грою на арфі Давид заспо-
коював серце засмученого й запального царя 
Саула й викликав у нього думки миру. Нехай це 
спонукає і нас наповнити старі й припорошені 
інструменти життям, розбудити в них нове зву-
чання чи опанувати гру на новому інструменті; 
або величати й славити Бога своїми вокальними 
задатками. Для цього нам, звичайно, треба від-
водити час і заощаджувати його на інших спра-
вах. Повірмо в самих себе. Нагородою нам за це 
буде щастя й спокій, а також – неабияка радість, 
незалежно від того, виконуватимемо ми цю пра-
цю самостійно чи в гурті. 

«Бо Господнє слово праве, і всяке діло Його – 
вірне». Цими словами псалмоспівець ставить нас 
перед істиною, що випливає з віри, і є вирішаль-
ною для виконання якісно нової пісні на славу 
Божу. Якщо ми твердо переконані в тому, що Бог 
мовить істину й тільки істину, то турбуватиме-
мося про добрі стосунки з Ним. Псалмоспівець 
неабияк високо бере «ноту» віри, коли мовить: 
«…і всяке діло Його – вірне!» Людина, яка вірить, 
здатна з відкритою душею і щирим серцем співа-
ти й грати на інструменті, і таким чином славити 
Бога. Останнє слово за псалмоспівцем, що вико-
нує ще такий мотив пісні: «Душа наша Господа 
чекає; Він – наша допомога, щит наш. Ним весе-
литься наше серце, бо на святе Його Ім’я ми упо-
ваєм. Нехай Твоя ласка, Господи, буде над нами, 
бо ми надіємось на Тебе». 

Саме цього бажає редакція всім читачам часо-
пису в новому 2018 році.    

Співати Господові 
нову пісню

Ф
от

о:
 ©

 D
es

ha
CA

M
 –

 F
ot

ol
ia

.c
om

МІРКУВАТИ –
СЛІДУВАТИ



НС, 2/201814

Наша донька народилася на-
передодні Нового року. Вона 
була жаданою дитиною і про її 
народження ми мріяли давно. 

Проте, уже через три місяці радість змі-
нилася на велике горе: наша донька за-
хворіла, її життя опинилося під загрозою. 
У лікарні, куди ми її одразу привезли, стан 
її тільки погіршувався.

Того вечора до мене прийшов лікар і 
повідомив, що організм нашої доньки не 
реагує на лікування і її необхідно переве-
сти в палату інтенсивної терапії; що він, 
лікар, на жаль, нічим не може зарадити, 
і що дитина, ймовірно, помре. Ця звістка 
шокувала мене.

Коли нашу доньку перевели до реані-
мації, а я залишилася перед порожнім 
ліжечком, то двері відкрилися й до пала-
ти ввійшов наш настоятель у супроводі 
двох священиків й ще одного брата по 
вірі. Вони підійшли до мене та, як могли, 
утішали. Після інтенсивної молитви свя-
щеннослужителі пішли. Через дві години 
один із священиків знову прийшов, аби 
поцікавитися, чим ще може мені допомог-
ти. Він порадив мені віддатися в Божі руки 
й покластися на Господа. «Для Бога немає 
нічого неможливого», – сказав він мені й 
запитав, чи вірю я в це. Я відповіла: «Так».

Неабияк засмучена, я поверталася до-
дому. Медсестри пообіцяли подзвонити, 
як тільки стан дитини погіршиться.

Наступного ранку я поквапилася до 
лікарні, не знаючи, що на мене чекає. 
Лікар побачив мене, підбіг і сказав: «Уночі 
сталося чудо». Організм дитини почав 
реагувати на лікування й вона почала по-
троху одужувати. У той момент мені дуже 
хотілося неабияк дякувати нашому Небес-
ному Отцеві.

А ще лікар сказав, що моя донька все ще 
дуже хвора, і залишатиметься в реаніма-
ції, поки її стан не покращиться. Він вис-
ловив також припущення, що дівчинка не 
зможе повністю одужати й, можливо, від-
ставатиме від своїх однолітків у розумо-
вому розвитку.

Я увесь час, поки сиділа в реанімаційній 
палаті,  щиро молилася до Бога. Я дякува-
ла Йому за милість і милосердя й обіцяла: 
якщо донька одужає і виросте, то залуча-
тиму її до справ Божого дому, навчатиму її 
любити Бога й довіряти Йому. 

Сьогодні моя донечка є благословен-
ням Божого дому. У неї прекрасний голос, 
вона – талановитий музикант. Ці дари 
вона застосовує на благо громади й сла-
вить Бога. Окрім цього, вона є однією з 
найкращих учениць в школі. 

  М.Л. 

З Богом 
усе 
можливо

Сестра по вірі з Південної 
Африки розповідає про те, 
що пережила з вірою.

ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД 

Ф
от

о:
 ©

 Ір
ин

а 
Ш

м
ід

т
 –

 F
ot

ol
ia

.c
om



НС, 2/2018 1515

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО  |  «МИ, ДІТИ»

У даній статті публікується додатковий матеріал до рубри-
ки «Із Біблії» часопису для дітей.. 

Хто такий сатана?
Лихий, князь світу цього, диявол, супротивник – так називають сатану. При цьому, у 
Біблії згадується про нього не часто. 

Арамійське СЛОВО «САТАНА» означає «супро-
тивник, ворог». В епоху Старого Заповіту 
всіх, хто чинив опір, називали «сатаною», та-
кож – обвинувача в суді. «Сатана» як власне 

ім’я вжито тільки у трьох місцях СТАРОГО ЗАПОВІТУ.
Пророк Захарія бачить сатану, що стоїть праворуч 

від Первосвященика Ісуса, й звинувачує Його перед 
Господнім Ангелом. Сатана звабив царя Давида до не-

п о с л у х у 

Богові й переконав його провести перепис населення. 
Бог на звинувачення сатани допустив випробування 
праведному Йові.

  У Старому Заповіті сатана не постає противником 
Бога, а належить до так званих Божих синів, служи-
телів Бога небесного престолу. Один лише Бог є Го-
сподом над добром і злом. Завдання сатани полягало 
в тому, аби спостерігати на землі за людьми і, якщо 
вони грішать, то винуватити їх перед Богом. Якщо 
Бог допускав, то сатана заподіював людям лихо, як це 
було у випадку з Йовом.  

   Юдейство ДО ЕПОХИ ІСУСА ХРИСТА вважало сата-
ну за верховного ангела, що відпав від Бога. Оскільки 

сатана хотів бути не тільки подібним до Бога, а й рів-
ним Йому, то Бог скинув з небес його та його прибіч-

ників. З тих пір сатана зі своїми злими ангелами, 
яких ще називають демонами, намагається схи-

лити людей до гріха й перешкодити здійсненню 
Божого плану спасіння. Він продовжує винува-

тити людей перед Богом, однак У НОВОМУ ЗА-
ПОВІТІ він дедалі частіше трактується як супро-

тивник Бога. Бог усе ж є Господом над сатаною 
та його демонами. У Новому Заповіті сатану на-

звано ще грецьким словом «диявол», що означає 
«брехун, ворог, супротивник».

   Сатана виступає ПРОТИВНИКОМ Ісуса Христа: 
він спокушує Ісуса Христа в пустині – щоправда, 

безуспішно. Згодом, як мовиться в Біблії, сатана все-
ляється в Юду, який зрадив Ісуса. Ще при вигнанні 
Ісусом злих духів стає очевидною Його перемога над 

ними та сатаною. Завдяки розп’яттю і воскресінню 
Ісуса Христа сатана позбавлено влади над смертю. 

Згідно з Одкровенням апостола Івана Богослова, 
сатана і його прибічники будуть кінець кінцем 
укинуті «в озеро вогню і сірки» на вічні муки.

НС, 2/2018
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Анніка повернулася зі школи додому й рвучко жбурнула свій рюкзак у куток. 

«Що трапилося?» – поцікавився батько. «Лілі гралася на перерві не зі мною, а з 

іншими. А я вважала її найкращою подругою». Анніке ніяк не втихомириться. 

Вона розповіла також батькові, що помстилася Лілі за це й розтоптала її нову 

шпильку для волосся. «Я розумію, що ти образилася на Лілі за її учинок, – заспо-

коює  батько доньку, – але ти також поступила неправильно, 

зламавши їй шпильку». – «Але ж вона 

перша поступила підло зі мною», 

– не поступається Анніка. Тато 

розмірковує, як пояснити доньці, що 

неправильно вирішувати проблеми 

шляхом помсти.

       ЩО ТАКЕ ДОБРО Й ЩО ТАКЕ ЗЛО

ПРО АВТОРА: Марайке Фіннерн є фахівцем 

спеціальної педагогіки з математики, музики й 

релігії. Вона працює вчителем і шкільним духов-

ним наставником в одній із початкових шкіл м. 

Гамбурга (Німеччина). М. Фіннерн проводить, 

окрім цього, заняття з релігії в своїй громаді й ке-

рує окружним дитячим хором.
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«Вона перша почала!»
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Уже немовлятам притаманне чітке уявлення про добро 
й зло: близьких людей, які задовольняють їхні потреби, 
вони вважають добрими. Потенційно поганим і злим є все 
те, що лякає дітей і становить для них загрозу. Коли дитина 
починає розмовляти,  то вже називає речі, які вважає пога-
ними. Це – перекинутий стілець, який «спричинив їй біль»; 
тато чи мама, які не дозволили те чи інше. Дитина й сама 
вважає себе поганою, якщо поводиться нечемно і порушує 
батьківську заборону. Найважливіше для дитини – почу-
вати себе захищеною й у безпеці. Для цього їй потрібен 
чіткий порядок і розуміння, що добре, а що погане. Цьому 
її навчають насамперед близькі їй люди. Реагуючи на по-
ведінку дитини, хвалячи чи картаючи її,  вони формують у 
неї почуття совісті. Від людей, з якими дитина спілкується,  
вона вчиться розрізняти добро й зло. Поступово вона за-
своює також оцінні судження людей, що виховують її, аби 
заволодіти їхню прихильність або не втратити її. Дітям по-
трібен взірець, на який вони можуть орієнтуватися – при-
клад для наслідування. Якщо вони не знаходять його у ре-
альному житті, то знаходять у книгах, телепередачах чи в 
Інтернеті. Тому для повноцінного розвитку дитини батьки 
мають відводити час для спільних розваг. Дитина, яка хоче 
погратися з батьком чи матір’ю, прагне не просто розва-
ги, а можливості здобути приклад, на який зможе згодом 
орієнтуватися. 

Зважуватися на добро

У процесі розвитку дитини її уявлення про те, що є пога-

ним і злим, змінюється. Коли соціальне оточення дитини 

розширюється, то у неї з’являється страх перед розставан-

ням (насамперед з матір’ю); школярі бояться сорому, адже 

в цей час дитину оцінюють насамперед за її успішністю в 

школі; діти відчувають також страх перед забороною, осо-

бливо – в статевому відношенні. Не варто залишати дити-

ну наодинці з фантазіями, які навіюють жахи. Важливо, аби 

вона зрозуміла, що людині притаманний страх, але вона 

може поратися з ним. Зло – це щось інше; те, що лякає, на-

віює страх і причиняє біль. Зло чинить опір, коли його за-

суджують чи долають. Слід бути настороженим, якщо зло 

викликає в дитини демонічне захоплення. Тому важливо, 

аби як дитина, так і дорослі усвідомлювали, що кожна лю-

дина має свободу вибору на користь добра чи зла. Лише 

тоді дитина навчиться сприймати саму себе, самостійно 

приймати рішення й працювати над формуванням пози-

тивних чи негативних рис свого характеру. Чим довше ми 

будемо ігнорувати такі негативні риси дитини, як ревність, 

ненависть, гнів чи заздрість, тим більшою є імовірність, що 

вони будуть формуватися. Важливо, аби дитина збагнула, 
що не є безпомічною перед злом, а завжди має право ви-
бору.

Ще маленька дитина розмірковує над своїм рішенням 
й готова, аби погратися разом з іншою, йти на поступку, 
приміром, дозволити їй погратися своєю іграшкою. Дити-
на шкільного віку здатна вже до морального оцінювання. 
Коли дитина стоїть перед вибором (наприклад, «Чи вкра-
сти ліки, аби допомогти хворій людині?»), то вчиться дава-
ти оцінку певній поведінці. Спочатку дитина приймає таке 
рішення, якому навчилася у рідних, аби уникнути їхньої 
догани чи покарання. Згодом вона починає враховувати 
й потреби інших людей: як поступити так, аби, по можли-
вості, усі люди виграли від цього. Мета дитини – отрима-
ти похвалу за добрий вчинок і не зробити хибний крок. Із 
віком бажання отримати похвалу за поступок дещо зни-
кає; дитина робить добро на власний розсуд. У нагороду 
вона сповнюється почуттям вдоволення за виконане до-
бро. Великого значення в цей час набуває бажання добре 
виглядати в очах близьких людей. У підлітка вже зникає 
бажання отримати визнання з боку батьків. Його поведін-
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мостійно здобути досвід спілкування з Богом, то потребує 
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des Verstorbenen, das heißt, all das, was er gedacht, erlebt 

oder getan hat, das Gelungene und das Verfehlte gehören zu 

ihm. Die Personalität des Menschen bleibt also auch im Tod 

erhalten. Der Entschlafene ist unverwechselbar und bleibt 

der von Gott Angesprochene. 

Der Zustand der Seelen in der jenseitigen Welt als Aus-

druck der Gottnähe oder Gottferne ist vielfältig. Durch den 

Tod haben sie jedenfalls keine Veränderung erfahren. Jene 

Entschlafenen, die sich in der Gottferne befinden, bedürfen 

besonderer Zuwendung, der Fürbitte. Die Spendung der 

Sakramente führt nach neuapostolischer Überzeugung zu 

einer Änderung des Zustands der Entschlafenen. Dabei wird 

natürlich nicht daran gedacht, Entschlafene, die nicht neu- 

apostolisch waren, erneut zu taufen oder Entschlafene, die 

versiegelt werden, neuapostolisch zu machen.

Die Überzeugung vieler Christen, dass der „Mensch [...] 

seine im Leben eingenommene Stellung zu Gott nicht mehr 

ändern“ kann und dass „keine Änderung mehr möglich [ist], 

weil im Tod der Mensch sich als entschieden erweist“, be-

streitet der neuapostolische Glaube. Angesichts dieser Positi-

on ist auch die Vorstellung ewiger Höllenstrafen oder ewiger  

Verdammnis gegenstandslos. Grundlage jeder positiven Ver-

änderung – hier wie dort – ist Hinwendung zu Gott, ist also 

der Glaube. Mithin sind auch die Verstorbenen nicht aus der 

Notwendigkeit zu glauben entlassen. Grund und Stützung 

des Glaubens, der ein neues Gottesverhältnis zur Folge hat, 

sind die Sakramente, also die Taufe, die Versiegelung und 

das Heilige Abendmahl.

Warum sind die Toten auf  
Sakramente angewiesen?  
Nach neuapostolischem Glauben wird das Christsein durch  

die Sakramente begründet und gestärkt. Insofern ist die  

Wassertaufe unumgänglich, als „Ja“ Gottes zum Menschen. 

Wer also Heil empfangen will, wessen Glaube gestärkt und 

erhalten werden soll, der ist auf den Empfang der Sakramente  

angewiesen, dies gilt nach neuapostolischem Verständnis für 

die Lebenden und die Toten gleichermaßen. 

Der neuapostolische Katechismus (Abschnitt 9.6.3) führt 

dazu Folgendes aus und stellt zugleich die Bedeutung des 

Apostelamtes heraus: „Den Auftrag Jesu, das Evangelium zu 

verkündigen, die Sünden zu vergeben und die Sakramente 

zu spenden, erfüllen die Apostel an Lebenden wie an Toten. 

Sie handeln an Christi statt und in seinem Namen. Wie Jesus 

Christus sein Opfer auf Erden brachte, so geschieht auch 

Heilsvermittlung durch die Apostel auf Erden. Da Sakramente  

stets eine sichtbare Seite haben, können sie auch nur im Be-

reich des Sichtbaren vollzogen werden. Die Wirkung der  

Sakramente als wesentliche Elemente der Heilsvermittlung 

ist für Lebende und Tote gleich.“ ■
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U
nsere gegenwärtige Praxis geht vom biblischen 

Text aus (siehe Unsere Familie Nr. 20/2017),  

doch wird sie auch durch die Autorität des 

Apostelamts legitimiert, dessen Aufgabe es 

ist, das Evangelium sach- und zeitgemäß zu 

deuten, zu entfalten und zu predigen. 

Die sakramentale Hinwendung zu den Entschlafenen 

darf keinesfalls mit dem Spiritismus verwechselt werden. Im 

Spiritismus wird das Jenseitige letztlich als Teil des Diesseits 

verstanden, den man erforschen kann wie einen unbekann-

ten Kontinent. 

Das Neue Testament und der sich auf ihm gründende 

neuapostolische Glaube sind sehr zurückhaltend in ihren 

Ausführungen zur Welt der Entschlafenen. Es geht nämlich  

nicht darum, Einblicke in die jenseitige Welt zu gewinnen 

oder zu gewähren. Es geht nicht um die Kenntnis jenseitiger 

Welten, um den Zustand der Toten usf. Keinesfalls soll das  

Jenseits ins Diesseits eingemeindet und unter dessen Ver-

fügungsgewalt gestellt werden. Keine menschliche Neugier  

soll befriedigt werden, sondern eine Heilszusage wird aus - 

gesprochen, die Lebenden und Toten gleichermaßen gilt.

An dieser Stelle ist zweierlei zu fragen. Zum einen: In wel-

chem Zustand befinden sich die Toten? Und zum anderen: 

Warum bedürfen sie der Sakramente?  

In welchem Zustand befinden  
sich die Toten?
Die Beantwortung der ersten Frage gelingt nur dann, wenn 

man die Einheit des toten mit dem lebenden Menschen be-

tont. Die Geschichtlichkeit der menschlichen Existenz ist 

zwar mit dem Tod beendet, doch bleibt sie ein Bestandteil 

Der Glaube an die Veränderbarkeit im Jenseits und an den universellen Heilswillen Gottes: 
Das sind die Antworten auf zwei zentrale Fragen an die Lehre vom Entschlafenenwesen 
der Neuapostolischen Kirche.

Das Entschlafenenwesen – 
zentrale Fragen
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Наша сучасна церковна практика ґрунтується на 
Біблії й підтверджується авторитетом апостольсько-
го сану, дорученням якого є ґрунтовно й відповідно 
до духу часу тлумачити, розкривати й проповідувати 
Євангеліє.

   Сакраментальне звернення до померлих у жод-
ному разі не треба плутати із спіритизмом. Спіритизм 
тлумачить потойбічний світ як частину земного світу, 
який можна дослідити неначе незвіданий континент.

   У Новому Заповіті, як і в новоапостольському 
віровченні, яке ґрунтується на ньому, пояснення про 
світ померлих є доволі стриманими. Для нас важливо, 
власне, не здобувати знання про потойбічні світи й ді-
литися ними з іншими. Адже справа не в знанні про 

ОСНОВНІ  ПИТАННЯ  ВІРИ

 Cутність померлих
Віра в можливість змінення у потойбічному світі й в універсальну 

Божу волю спасіння – ось відповіді на два головних питання вчення 
Новоапостольської церкви про сутність померлих.

потойбічні світи й перебування померлих у них тощо. 
Мова йде не про те, аби долучити й підпорядкувати 
потойбічний світ реальному світові чи задовольнити 
людський інтерес про нього, а – про те, аби звіщати 
обітницю спасіння, яка стосується однаково як живих, 
так і померлих. 

   Отже, важливо тут розглянути два питання: У яко-
му стані перебувають померлі?  і Чому вони потребу-
ють таїнств?

У якому стані перебувають померлі?
Отримати відповідь на перше питання можна тіль-

ки тоді, якщо наголосити на цілісності й єдності живої 
й померлої людини. Хоча земне життя людини закін-
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des Verstorbenen, das heißt, all das, was er gedacht, erlebt 
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чується фізичною смертю, воно й після неї продовжує 
становити її сутність. Тобто, усе, що людина думала, 
переживала й робила – що їй вдалося чи ні – у своєму 
земному житті продовжує належати їй і після смерті. 
Отже, людина й після смерті зберігає свою неповтор-
ність й ідентичність, та є індивідуальністю, до якої 
звертається Бог.

    Стан людської душі в потойбічному світі з огля-
ду на її близькість чи віддаленість від Бога є різним. 
Смерть людини, однак, не впливає на стан людської 
душі. Померлі, які віддалені від Бога, потребують 
нашої особливої уваги й заступницьких молитов. 
Наділення померлих таїнствами веде, згідно з новоа-
постольським віровченням, до можливої зміни стану 
їхньої душі. При цьому, ми, звісно, не ведемо мову про 
необхідність повторного хрещення померлих, які не 
були новоапостольськими християнами.

   Новоапостольська віра не поділяє переконання 
багатьох християн у тому, що «людина після смерті не 
здатна <… > поміняти своє ставлення до Бога й рі-
шуче залишається такою, якою була до смерті». Тому 
будь-які уявлення про вічне прокляття і пекельні 
муки є згідно з новоапостольським ученням безпід-
ставними.  Передумовою змінення душі – як на землі, 
так і в потойбічному світі – є звернення до Бога, тобто 
– вияв віри в Бога. Таким чином, померлі не звільня-
ються від необхідності виявляти віру. Основа й фунда-

мент віри – а значить, відновлення стосунків з Богом 
– це таїнства Церкви: Святе хрещення Водою, Святе 
Запечатання й Святе Причастя.

Чому померлі потребують таїнств?
У відповідності до новоапостольського віровчення 

становлення й формування християнина відбуваєть-
ся завдяки таїнствам Церкви. Тому Святе хрещення 
Водою є необхідним й обов’язковим, бо саме завдяки 
йому Бог приймає людину, немов би мовить їй Своє 
«Так!» Отже, стан душі людини, яка бажає отримати 
спасіння, зберегти й укріпити свою віру, обумовлений 
прийняттям таїнств. Згідно з новоапостольським ро-
зумінням це стосується однаково як живих, так і по-
мерлих. 

   У Новоапостольському Катехізисі (пункт 9.6.3), 
який підкреслює важливість апостольського сану, мо-
виться зокрема: «Доручення Ісуса звіщати Євангеліє, 
прощати гріхи й наділяти таїнствами апостоли вико-
нують як по відношенні до живих, так і по відношенні 
до померлих. Вони діють від Імені та в Ім’я Ісуса Хри-
ста. Як Ісус Христос приніс Себе в жертву на землі, так 
і наділення спасінням відбувається через апостолів 
на землі. Таїнства мають як видиму, так і невидиму (са-
кральну) сторону, тому  звершуються завжди видимо. 
Дія таїнств, істотного елементу спасіння, є однаковою 
як для живих, так і для померлих».
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Служіння з любові – богослужіння 
Першоапостола для священнослужителів

Щорічне богослужіння, яке Першоапостол проводить для священнослужителів  Європи та їхніх дружин, проходило цього року в неділю, 
22 жовтня, у громаді Нюрнберг-Схід (Південна Німеччина).

Завдяки супутниковій телетрансляції брати в сані та їхні дружини з майже 500 громад Європи мали змогу побувати на цьому особливому 
богослужінні. Усі діючі священнослужителі, а також служителі Церкви на заслуженому відпочинку разом з дружинами були запрошені на 
це богослужіння; а також – удови священнослужителів. 

В основу цього богослужіння 
Першоапостол Жан-Люк Шнай-
дер поклав біблійну цитату з 
Євангелія від Івана 13, 15-17: 
«Приклад дав Я вам, щоб і ви так 
робили, як оце Я вам учинив. 
Істинно, істинно говорю вам: 
Слуга не більший за пана свого, 
а посланий не більший за того, 
хто послав його.

Знавши те, щасливі будете, 
коли так чинитимете».

Під час проповіді Першоапо-
стол наголосив, що кожен хри-
стиянин покликаний бути свід-
ком Ісуса Христа й свідчити про 
Нього словом і ділом. Це озна-
чає – служити Господові, спові-
дувати віру й благовістити Єван-

геліє словом і ділом. Окрім цього, будь-який віруючий покликаний служити своєму ближньому: молитися за нього й робити йому добро.
Апостоли виконують особливе служіння: несуть людям спасіння Ісуса Христа й готують їх до Його Другого Пришестя. Вони наділені 

повноваженнями й дарують благословення,  а також зводять у сан служителів Церкви. Усі служителі є Божими слугами. Першоапостол 
підкреслив, що вони працюють на громадських засадах з любові до Бога: «Ми служимо, бо щодня відчуваємо на собі, що Ісус служить і 
любить нас».

Священнослужителі служать Богові й служать людям – «робімо це з власної волі, з любові до Бога, з любові до людей. Радіймо, що мо-
жемо нести людям Христову любов», – зазначав Першоапостол. Він також наголошував на тому, що помиляються ті, котрі вважають, що 
Божим слугам живеться краще, ніж іншим людям; ні, їм також доводиться зазнавати страждання й випробовування.

У своїй проповіді Першоапостол ще підкреслив, що завдання Божих слуг – виконувати волю Господа й Учителя. «Для цього нам треба 
відмовлятися від усього, що не узгоджується з волею Ісуса Христа». Священнослужителі покликані поширювати вчення Ісуса Христа й 
пам’ятати про те, що «Він – наш Учитель!»  

Першоапостола супроводжували європейські окружні апостоли Маркус Фельбаум, Бернд Коберштайн, Рюдігер Краузе, Вольфганг На-
дольний, Райнер Шторк, і – на правах господаря – Окружний апостол Міхаель Еріх із Південної Німеччини, а також помічник окружного 
апостола Юрг Цбінден зі Швейцарії та апостоли Пів-
денної Німеччини.

До співпроповіді Першоапостол покликав Окруж-
ного апостола Міхаеля Еріха, а також Окружного апо-
стола Вольфганга Надольного з Берліна.  

Зведений хор потурбувався про прекрасне об-
рамлення для цього урочистого богослужіння. Його 
синхронно перекладали на 19 мов: албанську, вір-
менську, болгарську, англійську, естонську, фран-
цузьку, італійську, хорватську, литовську, нідерланд-
ську, норвезьку, польську, португальську, румунську, 
російську, шведську, іспанську, чеську та угорську.

Після богослужіння Першоапостол від імені апо-
столів звернувся до всіх служителів Церкви й щиро 
подякував їм за самовіддане служіння. Він також 
висловив подяку їхнім дружинам, що беруть активну 
участь у житті громад, а також їхнім сім’ям, які, оче-
видно, не раз відчувають брак спілкування з батьком 
і чоловіком через працю на благо Церкви, яку вони 
виконують на громадських засадах. 
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Бакнанг у центрі уваги: богослужіння Першоапостола
У неділю, 19 листопада 2017 року, у майже 390 церквах Південної 

Німеччини, обладнаних апаратурою для супутникових телетранс-
ляцій, на богослужіння Першоапостола зібралася чимала громада. 
Воно транслювалося також на громади Боснії і Герцеговини, Ізраїлю, 
Хорватії, Македонії, Сербії, України, а також на країни Перської затоки.

Першоапостол Жан-Люк Шнайдер проводив богослужіння в церкві 
громади Бакнанг. В його основу він поклав біблійну цитату з 1 Послан-
ня Івана 3, 2: «Любі! Ми тепер - діти Божі, і ще не виявилося, чим буде-
мо. Та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до Нього подібні, бо ми 
побачимо Його, як є».

Окрім окружного апостола Міхаеля Еріха, Першоапостола супро-
воджували апостоли Регіональної церкви «Південна Німеччина», а та-
кож апостол з України Анатолій Будник. На це богослужіння на правах 
гостей були запрошені також апостоли з інших Регіональних церков, 
зокрема  апостоли Васіле Коне з Румунії, Томас Дойбель із Швейцарії 

та Петер Кле-
не з Нідерландів. Першоапостол Шнайдер запросив до співслужіння апостола 
Дітера Праузе і трьох «гостьових апостолів».
Орган та зведений хор забезпечували музичне оформлення цього урочистого 
богослужіння. У хорі взяли участь також юнаки й дівчатка – учасники окруж-
ного дитячого хору. Вони долучилися до виконання декількох пісень, також – у 
супроводі фортепіано. Ще перед початком богослужіння хор, інструментальний 
ансамбль та орган своїм виконанням створили в церкві відповідну атмосферу. 
А присутніх зібралося цього дня чимало: лише у вщерть заповненій церкві 
Бакнанг – близько 800 осіб. 

Це богослужіння було особливим ще й тому, що Першоапостол проводив на 
заслужений відпочинок апостола Дітера Праузе, який очолював апостольські 
округи Гайльбронн і Нюрнберг, у зв’язку з досягненням пенсійного віку. Наступ-
ником апостола Праузе став єпископ Манфред Шьонеборн, якого під час цього 
богослужіння Першоапостол звів у сан апостола.

Зростати в сутність Ісуса Христа
Під час проповіді Першоапостол звернув увагу братів і сестер на необхідність 

зростання в Христову сутність; на намагання ставати подібними до Ісуса Хри-
ста, аби підготувати свою душу до Його Другого Приходу, який відбудеться, як 

сповниться час і завершиться черговий етап Божого плану спасіння. Потім настане Тисячолітнє Царство Миру й усім людям звіщатимуть 
Євангеліє. Прагнення возз’єднатися з Ісусом Христом під час Його Другого Приходу й вічно бути разом з Ним повинно відображатися на 
повсякденному житті християнина. Для цього,  як наголошував Першоапостол, усім нам треба рівнятися на Ісуса; довіряти Богові, чинити 
Його волю й позбуватися всього того, що віддаляє нас від Нього.

У цьому зв’язку Першоапостол зазначав, що ми виявляємо любов до Бога, якщо беззастережно довіряємо Йому та Його слову й від-
повідно поступаємо. «Це значно більше, - мовив Першоапостол, - ніж просто надіятися: Бог зробить усе, як треба; Він дасть нам усе 
необхідне!» Усе це, а також готовність страждати за й разом з Ісусом Христом, а також співчувати ближньому, Першоапостол назвав 
характерними ознаками й важливим завданням Божих дітей, про яких йдеться в біблійній цитаті до богослужіння.

Боже синівство – дар, що зобов’язує 
Першоапостол детально зупинився на 

різноманітних аспектах поняття «Божа ди-
тина» і пояснив, що кожна людина є «Бо-
жою дитиною», бо створена Богом. Отже, 
будь-яка людина має право називати Бога 
«Отцем». «Ісус Христос, аби описати особ-
ливі стосунки між Богом й людьми, – зазна-
чив далі Першоапостол, – мовив, що Бог 
опікується ними як турботливий Отець».

 «Божими дітьми» - у вузькому значенні 
слова – є люди, які отримали Хрещення, 
й  таким чином долучилися до Христового 
Тіла. Християнам дарована молитва «Отче 
Наш», якою вони довірливо звертаються 
до Бога як до Небесного Отця. Окрім цього 
– як зазначено в Катехізисі Новоапостоль-
ської церкви «Новоапостольська віра: за-
питання і відповіді» (Питання № 530) – Під 
«Божим синівством» розуміють таку ситуа-
цію перед Богом, коли над людиною звер-
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шені всі таїнства Церкви і вона, виявляючи віру, організовує 
своє життя, орієнтуючись на Друге Пришестя Ісуса Христа.  
Боже синівство отримують шляхом народження згори, від 
Води й Духа. Народженим згори, «Божим дітям», Бог обіцяв 
бути спадкоємцями Всевишнього. 

У своїй проповіді під час богослужіння в громаді Бакнанг 
Першоапостол детально зупинився на цьому останньому 
аспекті поняття «Божа дитина», і наголосив, що Боже синів-
ство не є «статусом», а скоріше - «спонукою»: «Довіряй Божо-
му слову й поступай згідно з ним!».

Зміни в колі апостолів Південної 
Німеччини

Під час богослужіння в неділю, 19 листопада 2017 року, 
відбулися зміни в колі апостолів  Регіональної церкви «Пів-

денна Німеччина». Апостол Дітер Праузе, який досі очолював апостольські округи Гайльбронн і Нюрнберг, у зв’язку з досягненням пенсій-
ного віку вийшов на заслужений відпочинок. Під час цього богослужіння Першоапостол звів у сан апостола єпископа Манфреда Шьоне-
борна, найближчого соратника апостола Праузе.

Відтепер апостол Шьонеборн опікуватиметься братами й сестрами апостольських округів Гайльбронн і Нюрнберг, до яких належать такі 
церковні округи: Бакнанг, Бамберг, Гайльбронн, Гоф, Кунцельзау, Нюрнберг-Схід, Нюрнберг-Захід та Швебіш Галл. 

АПОСТОЛ ПРАУЗЕ – НА ЗАСЛУЖЕНОМУ ВІДПОЧИНКУ
«Борець за справу Христа…»
Першоапостол Жан-Люк Шнайдер, який 19 листопада 2017 року проводив богослужіння в 

громаді Бакнанг, назвав 66-річного апостола Дітера Праузе «справжнім борцем за справу Ісуса 
Христа». Упродовж 27 років апостол Праузе служив у сані апостола – годі описати усе те, що 
він зробив за роки свого перебування в цьому сані.

У зверненні до апостола Праузе перед його безпосередніми проводами на заслужений від-
починок Першоапостол зазначив, що він не знає, чи пробував хтось полічити: скільки бого-
служінь провів апостол і скільки кілометрів шляху проклав, здійснюючи працю на Божій ниві. 
«Але це – лише маленька частина виконаної ним праці; усе інше годі порахувати! Про це знає 
лише милостивий Бог!», – наголосив Першоапостол. Першоапостол Шнайдер казав: «Апостол, 
який виходить сьогодні на пенсію, ніяковіє, коли чує похвалу на свою адресу. Але я, Першоапо-
стол, все ж висловлюю йому щиру вдячність особисто, а також – від імені Окружного апостола, 
апостолів, священнослужителів та братів і сестер усіх громад, якими опікувався апостол Дітер 
Праузе». 

Першоапостол назвав апостола борцем за справу Ісуса Христа й за людей; він боровся мо-
литвою, боровся під час гарячих бесід про віру в Ісуса Христа, про Божу справу: «Робив ти 
це мужньо, ревно, виявляючи безмежну любов». Апостол мав на меті зробити найкраще для 

Господа, тому боровся також сам із собою, коли власні думки ставали на перешкоді й створювали перепону на шляху до мети».

«… і справжній, люблячий душпастир»
Оцінюючи благословенну діяльність апостола Праузе, Окружний апостол Міхаель Еріх назвав його люблячим душпастирем.  «Я можу це 

лише підтвердити! Ти не тільки проповідував і розповідав людям, що вони мають робити, а й проймався їхніми проблемами!», – наголо-
шував Першоапостол. Він вів також мову про те, що апостол Праузе був чуйним, співчутливим духівником, який не був байдужим до нужд 
парафіян, допомагав їм зносити страждання і нести хрест, молився за них. «Від імені братів і сестер громад я щиро дякую тобі за те, що ти 
так багато й так щиро ніс тягарі  й страждав разом із ними! Ти міг іти легшим шляхом. Але ти вельми любив братів і сестер, тому готовий був 
ділити разом з ними труднощі й негаразди. Завдяки служінню апостола Праузе чимало парафіян відчували Божу близькість». 
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Діяльність в Україні
Окрім цього, апостол Праузе упродовж багатьох років з великим завзяттям і жертовністю додатково до обов’язків, пов’язаних із вико-

нанням доручень по сану в Південній Німеччині, працював на благо становлення Божої справи в Україні.  Наприкінці 1991 року тодішній 
Першоапостол Р. Фер доручив Окружному апостолу Карлу Кюнле й відповідно тодішній Регіональній церкві «Вюртемберг/Баварія» розпо-
чати місіонерську діяльність в Україні. Апостол Праузе стояв біля витоків створення Божої справи в Україні. Майже десять років він від-
повідав за роботу регіону «Україна-Центр», до якого належали громади Києва, Кіровограду, Полтави, Сум, Шостки, Чернігова, Житомира, 
Вінниці та Черкас. Українські брати й сестри знають його також як істинного й гаряче люблячого служителя.

У 2009 році, після зведення в сан апостола Анатолія Будника – який також був присутній на богослужінні в церкві Бакнанг – апостола 
Праузе було призначено відповідальним за церковну діяльність в Україні. Це доручення він виконував до середини 2013 року. Відтоді  
апостол Будник самостійно здійснює церковну діяльність в Україні.

Упродовж 42 років Дітер Праузе виконував різноманітні доручення по сану – до ординації в сан апостола він працював у Церкві на 
громадських засадах. Озираючись на його працю на Божій ниві, парафіяни з вдячністю відзначають, що він утілив у життя наміри, які 
виклав у написаній після зведення в сан апостола автобіографії: дарувати братам і сестрам по вірі любов й опікуватися ними так, як це 
робив Ісус Христос.

У перший духовний сан Новоапостольської церкви уродженця м. Пассау було покликано у віці 24 років, у грудні 1975 року. У наступні 
роки він виконував різні доручення по сану; зокрема, упродовж двох років виконував обов’язки настоятеля громади Мюнхен-Гізінг. Під 
час богослужіння в лютому 1986 року окружний апостол Карл Кюнле довірив йому опіку над церковним округом Мюнхен-Південь; з того 
моменту для окружного старійшини, як він сам казав, озираючись назад, почався абсолютно новий життєвий етап: «Я смиренно й завзято 
долучився до кола благородних і вірних настоятелів та священнослужителів».

Через чотири роки, 17 червня 1990 року, Першоапостол Ріхард Фер під час святкового богослужіння в громаді Штутґарт-Південь орди-
нував його у сан апостола. Йому було доручено опіку над церковними округами й громадами у Франкії – очолити апостольський округ 
Нюрнберг. Коли в 2016 році апостол Ганс-Петер Шнайдер, який очолював сусідній апостольський округ Гайльбронн, вийшов на пенсію, 
то апостол Праузе отримав доручення опікуватися й парафіянами цього округу. Там – у церкві Бакнангу – апостол Праузе провів  напере-
додні, у четвер, 16 листопада 2017 року,  своє останнє богослужіння.

Під час звільнення апостола від доручення по сану та пов’язаних з ним обов’язків Першоапостол наголосив: «Ти, звичайно, залишаєш-
ся бути нашим апостолом! Повноваження по сану залишаться за тобою. А ми й надалі потребуємо тебе – нам і далі потрібні твої любов, 
молитви і приклад, а також твоя присутність!» Від імені великої громади він побажав Дітеру Праузе та його сім’ї рясних Господніх благо-
словень.

Зведення єпископа Шьонеборна в сан апостола
У зверненні до єпископа Манфреда Шьонеборна перед ординацією в сан апостола Першоа-

постол навів присутнім біблійну цитату з 2 Послання до коринтян 5, 20, у якій йдеться про апо-
стола як «посланця замість Христа», і нагадав про основне завдання апостольського служіння: 
благовістити про Ісуса Христа, про Його любов та Його Євангеліє. «Це дуже просто! Ісус Христос 
звертається до кожної людини – до молодих і старших , до чужих і місцевих, до добрих і недо-
брих – усіх стосується заклик Ісуса: «Прийди, Я люблю тебе!». Апостол не може благовістити 
нічого іншого, окрім послання любові Ісуса Христа. «Апостол Ісуса Христа має турбуватися про 
те, аби кожна людина, незалежно від роду занять, місцезнаходження, почула Христову звістку: 
«Прийди, Я люблю тебе!»

«Апостол, - продовжував Першоапостол, - покликаний опікуватися також братами й сестра-
ми». У своєму зверненні до єпископа Першоапостол коротко зупинився на суті апостольського 
служіння для парафіян: «…аби Ви не переставали їм казати: «Прийди, я допоможу тобі! Я не 
лише покажу й скажу тобі, що робити, – Я буду для тебе взірцем у житті й допомагатиму тобійти 
шляхом, який веде до Ісуса Христа, до Бога». Підсумовуючи сказане, Першоапостол наприкінці 
зазначив: «Я хочу допомогти тобі нести твій хрест, я хочу допомогти тобі долати перешкоди, і я 
хочу допомогти тобі зберігати вірність Господові».

Апостол Шьонеборн опікуватиметься громадами апостольського округу Гайльбронн/Нюр-
нберг. Першоапостол декількома словами окреслив, що це означає: закликати братів і сестер: 

«Прийдімо, служімо Господу! Ми потріб-
ні; ми – як сьогодні було сказано під час богослужіння – є «руками Ісуса Христа».

Апостол Шьонеборн, який народився в Пейтинг (Верхня Баварія), був зведений 
у перший духовний сан  у 1976 році в церковному окрузі Бакнанг, де тепер відбу-
вається богослужіння та його ординація в сан апостола. Після його зведення в сан 
священика в 1978 році він упродовж десяти років був молодіжним наставником 
у Вайссах-ім-Таль, частині церковного округу Бакнанг. У 1987 році Манфред Шьо-
неборн отримав доручення настоятеля громади Ауенвальд-Унтербрюден, а через 
чотири роки – настоятеля громади Мурргардт; обидві громади належать до цер-
ковного округу Бакнанг.

Починаючи з 1998 року, М. Шьонеборн служив у сані окружного євангеліста та-
кож в окрузі Бакнанг, а отже, в апостольському окрузі Гайльбронн, опіку над яким, 
а також – над округом Нюрнберг, йому доручено. Декілька років поспіль він пра-
цював також на благо Божої справи в Україні. 

 7 грудня 2014 року Першоапостол Жан-Люк Шнайдер звів М. Шьонеборна в сан 
єпископа для апостольського округу Гайльбронн. Із смиренним серцем, з любов’ю 
й відданостю Господові та громадам єпископ Шьонеборн виконував своє доручен-
ня по сану. Він співпрацював з апостолом Ганс-Петером Шнайдером, а після його 
виходу на пенсію 14 серпня 2016 року – з апостолом Дітером Праузе, додатково в 
апостольському окрузі Нюрнберг. 
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1. Що Соломон називає «утіхою синів людських»?
А  спів птахів 
Б  спів людини 
В  гру на музичному інструменті
Г  Боже слово 

2. Як, згідно з притчами Соломона, поступає той, хто втручаєть-
ся в чужу суперечку?
А  ламає дрова
Б  бере пса за вуха
В  тягне кота за хвоста
Г  бере бика за роги

3. Про яку дику тварину найчастіше згадується в Біблії? 
А  півень
Б  свиня 
В  осел
Г  лев

4. У якому місці Біблії Господь говорить: «Ось творю все 
нове!»
А  Одкровення 21, 5
Б  Вихід 6, 3
В  Ісая 12, 1
Г  1-е Корінтян 12, 10 

5. Як пророк Малахія називає гору, на якій Мойсея отримав 
Десять Заповідей?
А  Сінай
Б  Хорив
В  Карміл
Г  Арарат

6. Що таке «леттнер» у церкві?
А  межа, яка відділяє клірос від решти церкви  
Б  мотузка дзвіниці, яка приводить дзвін у рух 
В  скриня для збору пожертвувань
Г  сходи до вівтаря

7. Хто написав текст новорічної пісні «Спокійним, моє серце, 
будь!» (№ 24 із російськомовного пісенника)?
А  Елеоноре Фюрстін фон Ройс
Б  Йохен Клеппер
В  Густав Манкель
Г  Фрідріх Рюккерт

8. Який цар був сучасником пророка Ісаї?
А  Ахаз
Б  Ахазія
В  Йорам
Г  Ахасвер

9. У який день виконують 6-у Кантану із Різдвяної ораторії 
Баха?
А у Святвечір (24.12.) 
Б у День Епіфанія (6.1.)
В у Новий рік (1.1.)
Г у 1-й день Різдва (25.12.)

10. Хто був найбіднішою й водночас найбагатшою людиною?
А  убога вдова
Б  Ісус Христос
В  Авраам
Г  апостол Петро

         ТЕСТИ НА ЗНАН НЯ БІБЛІЇ?       

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
В окрузі Тауберталь (Німеччина) неподалік міста Ротенбург-на-Таубері розташоване 
містечко під назвою Креглінген. Воно славиться виноробством і виготовленням непе-
ревершених вин. Проте туристів у цю місцевість вабить не це, а розташована поруч з 
містом церква Господня, адже в ній можна побачити один із найвідоміших шедеврів епо-
хи Середньовіччя – пізньоготичний Креглінський вівтар роботи Тільмана Ріменшнайде-
ра (1460-1531). Будівництво церкви розпочалося в 1384 році, після того як один селянин 
під час орання землі знайшов тут нетлінну проскурку. З 1530 року церква перейшла 
на євангельський обряд. Темі проскурки, а, отже, Святого Причастя, присвячені й інші 
мистецькі твори церкви. Зображення на бокових вівтарях церкви належать пензлеві 
Якова Мюльхольтцера з містечка під назвою Бад Віндгейм, розташованого поруч. Про 
автора нам відомо небагато. Вівтарі були виготовлені ним в другій половині XV століття, 

тобто раніше, ніж відомий вівтар Ріменшнайдера. На полотнах знаходимо автограф самого Якова Мюльхольтцера та рік написання 
картин – 1496. На бокових вівтарях художник зобразив старозавітні сюжети про Святе Причастя: ліворуч можна побачити царя й 
священика Мелхіседека, який виніс Авраамові хліб і вино. А праворуч – чудо манни небесної, що відбувалося в пустелі; манну автор 
зобразив у вигляді проскур, які падають з неба.   А ЩО В КНИЗІ «ВИХІД» ГОВОРИТЬСЯ ПРО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА «МАННА»?
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