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М
олоді люди, які у своєму житті, особли-
во в дитинстві, не спізнали любові; які 
не зростали в батьківському домі й не 
зазнали на собі материнських любові 

й турботи; до яких відносилися прохолодно й не-
чуйно, нерідко стають нестійкими особистостями. 
Вони – легка здобич для лукавих пройдисвітів, які, 
аби схилити їх на хибний шлях, обіцяють швидкі 
успіх і визнання. Коли такі молоді люди потрапля-
ють на лаву підсудних, то судді нерідко передріка-
ють їм невтішне майбутнє – шлях у «нікуди».

Подібне відбувається й у духовному відношенні: 
люди, які ніколи не зазнали на собі Божої любові, 
схильні дедалі більше в’язнути в гріхах. Вони при-
речені на шлях у «нікуди», на віддаленість і вічне 
відлучення від Бога. Наше завдання – зрозуміти: 
така людина грішить, бо не спізнала Божої любові. 
Ми маємо повернутися до неї обличчям й дати 
змогу пережити Божу любов, спізнавши яку, вона 
сповнитися бажанням осягнути спасіння, відку-
плення та звільнення від рабства гріха. Адже одне 
очевидне: чим більше ми зазнаємо на собі Божу 
любов, тим менш схильними є до гріха. 

Із богослужіння Першоапостола

Спізнати любов
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Будинок Альбрехта-Дюрера є однією з небагатьох споруд 
Нюрнберга з несучим каркасом, яка вціліла під час Другої 
світової війни. З 1509 року й до смерті в цьому імпозантно-
му будинку проживав і працював відомий митець Альбрехт 

Дюрер (1471–1528 рр.). Це єдиний у Північній Європі збережений 
в оригінальному вигляді будинок художника епохи Відродження. 
Його приміщення являють собою свідоцтво міської культури побуту 
періоду розквіту Нюрнберга і водночас відображають історію цього 
будинку, який є першим німецьким художнім музеєм. У відкритому в 
2012 році залі Дюрера представлені у вигляді безцінних історичних 
копій головні мистецькі твори відомого німецького художника, які 
чергуються з різними тематичними виставками. Оригінальні графіч-
ні праці Дюрера можна оглянути у «кабінеті графіки», розташовано-
му на четвертому поверсі – саме на тому місці, де 500 років тому 
митець творив шедеври нової на той час друкарської графіки.  

 A.V

4 НС, 3/2018

Нюрнберг

Ф
от

о:
 ©

 a
ni

m
afl

or
a 

– 
Fo

to
lia

.c
om



НС, 3/2018 5

БОГОСЛУЖІННЯ У М. НЮРГБЕРГУ, НІМЕЧ-
ЧИНА

ДАТА: 22 жовтня 2017 року

ВСТУПНА ПІСНЯ: «Я добрими ділами» (№ 263 у 

російськомовному пісеннику)

СУПРОВІД: окружні апостоли Міхаель Еріх, Мар-

кус Фельбаум, Бернд Коберштайн, Рюдігер Крау-

зе, Вольфганг Надольний, Райнер Шторк; помічник 

окружного апостола Юрг Збінден, а також апо-

столи Гертберт Бансбах, Ганс-Юрген Бауер, Фоль-

кер Кюнлє, Юрген Лой, Джеффрі Нвогу, Самуель 

Оппонг-Бренйях, Дітер Праузе, Мартін Шнауфер і 

Вольфганг Ценкер. 

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: бл. 48500

ПРИМІТКА: Богослужіння для служителів із транс-

ляцією на близько 500 церков Європи. 

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ  
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Сердечно улюблені брати й сестри, я радий бути 
разом з вами на цьому богослужінні. Адже це 
богослужіння є особливим і проводиться для 
тих, які здійснюють особливе служіння в Божому 

домі. Було б неправильно прирівнювати його до «вироб-
ничої наради» якоїсь організації, під час якої керівник 
висловлює співпрацівникам вдячність, мотивує їх і надає 
потрібну інформацію. Думаю, це – не про нас з вами. Ми 
зібралися для проведення богослужіння, під час яко-
го діє Святий Дух. Де діє Святий Дух, там присутній Ісус 
Христос. Святий Дух мовить не від Себе, а – від Божого 
Сина. Ісус Христос є прикладом для нас. І будь-які на-
станови є Його настановами. Коли Святий Дух мотивує 
нас, то робить це в Ім’я Ісуса Христа; коли Він утішає нас, 
то також –  в Ім’я Ісуса Христа. Коли Він бажає дарувати 
нам близькість з Богом, то веде з нами мову в Ім’я Ісуса 
Христа. Тому я вельми вдячний, що ми перебуваємо на 
богослужінні, а не на «виробничій нараді».

Ми – Божі слуги й Господь нашою біблійною цитатою звер-
тається до нас: «Приклад дав Я вам». 

Божий Син, прийшовши на землю, назвав Себе Слугою і мо-
вив: «Син Людський прийшов не для того, щоб Йому служили, 
але – послужити…» (див. Від Матвія 20, 28). Отже, Він прийшов 
послужити людям, а також – Своєму Отцеві. Ісус зокрема наго-
лошував: «Слова, які проказую до вас, не від Себе проказую» 

Служіння Учителю
(Від Івана 14, 10). Він служив Своєму Отцеві й навчав тільки 
тому, чому Він велів Йому навчати. Він нічого не казав від Себе, 
а тільки – те, що чув в Отця. Ісус виконував тільки ті справи, які 
Отець велів Йому виконувати. Отже, Він прийшов, аби служити 
Отцеві й виконати Його волю та доручення. 

Ісус Христос служив не тільки Своєму Отцеві, а й – людям. 
Він заради них приніс Себе в жертву; пішов на цю жертву, аби 
принести їм  порятунок і спасіння. Він служив людям смиренно 
й покірно. Божий Син опустився до рівня людини. Ісус прий-
шов на землю і став Людиною. Він жив разом з людьми й ніс їм 
спасіння. Він для нас – приклад для наслідування.

Ми є Христовими слугами й служимо своєму Учителю. 
Будь-яка віруюча людина, будь-який християнин покликаний 
служити Господові. Будь-який віруючий Християнин поклика-
ний звіщати Євангеліє, свідчити словом і ділом про Ісуса Хри-
ста. Інколи християни забувають про це покликання.

Будь-який християнин покликаний творити добро ближ-
ньому: служити не тільки Господові, а й – ближньому, мо-
литися за нього. Це – завдання будь-якого християнина. 

Отже, принциповим завданням будь-якого християнина є слу-
жити своєму Учителю й Наставнику.

Господь покликав апостолів на особливе служіння. Він наді-
лив їх дорученням нести людям спасіння, робити його доступ-
ним для всіх людей. Тому вони засновують громади, звершують 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Приклад дав Я вам, щоб і ви так робили, як оце Я вам учинив. 
Істинно, істинно говорю вам: Слуга не більший за Пана cвого, 
а посланий не більший за Того, Хто послав Його. Знавши те, 
щасливі будете, коли так чинитимете».

      Слово із Біблії: Євангеліє від Івана 13, 15–17
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таїнства, христять людей Водою і Святим Духом, здійснюють 
Святе Причастя і готують віруючих до Його Другого пришестя. 
Ісус Христос наділив їх повноваженнями діяти в Його Ім’я та в 
Ім’я Триєдиного Бога.  

Апостоли невдовзі збагнули: самотужки годі впоратися з по-
ставленим завданням. Вони почали кликати на служіння інших 
братів, які допомагали їм виконувати дані Христом доручення, 
а також наділяли їх необхідними повноваженнями. Сьогодні 
ми саме так розуміємо необхідність зводити в сан служителів 
церкви. Вони працюють разом з апостолами й допомагають їм 
виконувати дане Христом доручення. Для цього апостоли пе-

редають їм частину своїх повноважень. 
Віруючі, яких апостоли охрещують Водою й Духом і готують 

до майбутнього спілкування з Господом, мають виконувати ще 
одне важливе доручення: звіщати про діяння апостолів. Це – 
служіння народжених згори, з Води й Духа. Їм належить свід-
чити: сьогодні діють апостоли; вони готують Господню Невісту 
до Його Другого Пришестя. Народжені згори покликані також, 
як мовиться у Святому Писанні, заохочувати й підбадьорювати 
один одного: «Будьмо витривалими! Господь гряде! Зберігаймо 
Йому вірність» (див. Євреїв 10, 23–25). Ось у чому особливість 
служіння народжених згори. 

Народжені згори, окрім того, готуються до служіння, яке 
вони, ставши царями й священиками, будуть здійснювати під 
час Тисячолітнього Царства Миру й допомагатимуть Христові 
нести спасіння усім душам. Отже, всі ми – християни, народ-
жені згори й зведені в сан служителі церкви – є слугами Ісуса 
Христа.  

Господь Ісус не тільки на ділі доводив, що служить Своєму 
Отцеві й людям, а й пояснював, що здійснює Своє служіння не з 
примусу, а добровільно. Інколи складається враження, що Ісус 
був зобов’язаний служити, що Отець змушував Його до цього. 
Однак, це не так! Господь абсолютно чітко наголошував: «Життя 
Своє кладу Я за Моїх овець! <…> Ніхто його в Мене не заби-
рає, бо Я Сам кладу його від Себе» (Від Івана 10, 15 і 18). Так Ісус 
підкреслював: це – Моє рішення! Я виконую Своє служіння з 
доброї волі, бо люблю Бога й людей. 

«Приклад дав Я вам». Дорогі брати, виконуймо 
своє служіння не з корисливих міркувань, не 
думаючи, що мені за це, можливо, щось буде. 

Не виконуймо його з примусу чи зі страху: «Якщо не буду 
здійснювати служіння, то зазнаю одвічне прокляття!» Служі-

мо добровільно, з любові, а не – з примусу!
Чому ми служимо Господові? Чому ми служимо людям? 

Бо Ісус служить нам. Бо ми спізнали Його любов. Саме тому 
ми здійснюємо своє служіння. Такою є наша мотивація. Наше 
служіння – це вияв любові. Ми бажаємо зростати до образу 
Ісуса Христа й наслідувати Його приклад. Але не з примусу чи 
страху перед покаранням. Ми прийняли тверде рішення – на-
слідувати приклад Ісуса Христа; зростати до Його образу. Тому 
ми йдемо прокладеним Ним шляхом. Він служив і ми також 
служимо! Він служив Отцеві й людям і ми – так само. 

Ми служимо людям, бо любимо їх. Спасіння й порятунок лю-
дей, їхнє вічне єднання з Богом – це справа нашого серця. Іншої 
мотивації я не знаю. Інша мотивація була б хибною і безпідстав-
ною. Прекрасною є мотивація: ми служимо, бо Ісус служить 
нам, нашим душам; бо ми не раз зазнавали Його любов на собі.  

Господь ще мовив: «…щасливі будете, коли так чинитиме-
те» (Від Івана 13, 17). Служімо з радістю! Не можу сказати, що 
служіння завжди дається нам легко. Не скажу, що кожного ран-
ку, прокидаючись, ми з радістю мовимо: «Алілуя!» Я, щонаймен-
ше, – ні. Але служіння для Господа з любові завжди викликає 
радість.  

Хіба можна любити з примусу, любити силоміць? Тільки лю-
бов здатна викликати радість. Щаслива людина, яка з любові 

служить Господові. Отже, ми радіймо, що працюємо на благо 
великої Божої справи й усвідомлюємо її велич. Збагнімо, що 
служіння, яке виконуємо, є благородним і я смію долучатися до 
нього. Воно не може не викликати в мене радість! 

Я радію, бо знаю: я роблю свій посильний внесок і сприяю 
тому, аби людина осягнула спасіння, а разом з ним – вічне єд-
нання з Богом. Ісус Христос дав нам приклад. Він був Слугою і 
служив з любові Отцеві й людям. Служімо й ми з любові Богові 
й людям!

Господь далі мовить: «Слуга не більший за Пана сво-
го, а посланий не більший за Того, Хто послав Його». 
У Євангеліях не раз зустрічаються слова Ісуса про те, 

що учень не більший за свого Учителя. Ісус взяв на Себе не-
легку ношу; Він став Людиною і жив разом з людьми. Йому 
довелося спізнати перипетії людського життя. Він, як і всі 
інші, був Людиною. Це також було виявом Його служіння. 

«Слуга не більший за Пана свого». Якщо Господь Ісус ділив 
людську участь і зазнав на Собі те, що доводиться зазнавати 
людині, то я не можу прийти до Нього й казати: «Ось я, Твій слу-
га, прошу Тебе! Я виконав для Тебе чималу працю й служу, від-
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                    Ми служимо людям, 
                                          бо любимо їх.

                 Будь-яка віруюча людина, будь-який 
християнин покликаний 

                              служити Господові.
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мовляючись від того чи іншого…! За це я прошу Тебе вберегти 
мене від негараздів і покращити матеріальне становище! Адже 
я здійснюю служіння для Тебе!» – На це Господь відповідає: 
«Ні! Не годиться! Слуга не більший за Пана. Я став Людиною, 
страждав і помер. Я зазнав голод і зраду, я потерпав від людсь-
кої нужди. Бог не зробив для Мене жодного винятку. То чому Я 
маю робити для тебе виняток?» 

Наші справи не покращуються від того, що ми служи-
мо Господові. Якщо пильно приглянутися до грома-
ди, до служителів церкви та їхніх сімей, то їхнє життя 

зовсім не різниться від життя будь-якого іншого члена гро-
мади. Служителі церкви, як всі інші помирають;, як всі інші, 
хворіють;, як інші,  втрачають роботу, й зазнають неспра-
ведливого ставлення. І це, вважаю, нормально. Я розумію 
– бо всі ми є люди – коли хтось приходить іноді до Бога й 
скаржиться: «Хіба це нагорода!? Хіба я цього заслужив? Я 
так багато молився! Я йшов на такі великі жертви!»  Але хіба 
ми для цього служимо?! Ми служимо Господові з любові, а 
не – з користі. 

Господь продовжив цю думку й мовив: «Переслідували Мене 
– переслідуватимуть і вас». У нас не має бути жодних переваг. 
Навпаки! Ми, як і Христові, зазнаємо нападки з боку сатани. А 
він ні перед ким не зупиняється: «О, він – священик Бога! А той – 
єпископ. До них я не смію доторкатися!» Навпаки. Якщо сатана 
переслідував Христа, Учителя, то неодмінно зазіхатиме на Його 
учнів. 

Наша цитата передає слова Господа: «Учень не більший за 

Вчителя, але, навчившися, кожний буде, як його Вчитель». (Від 
Луки 6, 40). Отже, навчившись, учень стає таким, як Учитель. 
А потім Ісус навів порівняння із скалкою та колодою в оці (Від 
Луки 6, 41–42). Ним Він пояснив, що учень має слідувати за 
вченням Учителя і не виходити за рамки цього вчення. Отже, 
для Ісуса було вельми важливим, аби учень не ставив вимоги 
більші, ніж Учитель; аби він не був строгішим від Учителя й не 
вносив змін до Його учення. Завдання учня полягає в тому, аби 
навчати тому, чому навчав Учитель, і не більше. Це вельми важ-
ливо!

Ми, апостоли й зведені в сан служителі церкви, 
маємо дотримуватися вчення Учителя. Ми не по-
винні бути строгішими від Учителя й не повинні 

вимагати більше, ніж Він вимагає. Ми є лише Його слугами. 
Господь Ісус служив Своєму Отцеві. Він говорив і робив 
тільки те, що велів Отець Йому. Це, певна річ, давалося 
Йому нелегко. Йому доводилося вести нелегку боротьбу, 
як, приміром, - у Гетсиманії. Але Ісус виконав волю Свого 
Отця до кінця. 

З людської точки зору це здається безглуздим. Що довелося 
б сьогодні почути Ісусові? «Годі! Перестань! Усе, що Ти робиш, 
приречене на поразку. Рівняйся на більшість! Рівняйся на 
римлян, на юдеїв. Усе, про що Ти ведеш мову, не узгоджується 
з нинішнім часом, не відповідає дійсності! Ти надто перебіль-
шуєш. Якщо Ти й надалі так поступатимеш, то вони Тебе вб’ють. 
Ти зазнаєш поразку!»

Ісус намагався говорити й робити тільки те, що велів Йому 
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Отець. Він до кінця виконував волю Отця. З людської точки 
зору Ісус зазнав поразку, бо Його стратили. Навіть учні зрекли-
ся Ісуса, а деякі зрадили. Його залишили напризволяще і Він 
помер. Однак Він до кінця виконував волю Отця, тому воскрес 
з мертвих. З ним відбулося те, що людині годі збагнути. Господь 
воскрес!

Отже, наше завдання полягає у тому, аби нести науку Учи-
теля; аби не бути строгішими від Нього, і не вимагати більше, 
ніж Він вимагає. Наше завдання – перевіряти самих себе: чи мої 
вчинки, дійсно, узгоджуються з волею Учителя? Чи займаю я ту 
позицію, яку очікує від мене Ісус Христос, а чи гору бере люд-
ське? Чи вимагав би Ісус від віруючих те, що я вимагаю від них? 
Чи був би Ісус таким строгим, як я? Відповідь на ці питання є 
не завжди простою і не завжди приємною. Але ці питання нам 
треба ставити собі. 

Я розумію, що багато братів і сестер, особливо тут, у Європі, 
переживають за майбутнє Церкви. Я поділяю їхнє занепокоєн-
ня. Деяких охоплює навіть страх і я розумію їх. Деякі запитують: 
«Як нам бути? Як змінити ситуацію на краще?» А ще інші прихо-
дять з низкою докорів: «Ви, там наверху, вам необхідно викона-
ти те, те і те …!» І в кожного є свої погляди на стан речей. Я не 
кажу, що ми не маємо нічого робити. Ми докладаємо чимало 
зусиль, розмірковуємо над ситуацією, яка склалася. Але виклю-
чно людськими методами нам годі просунутися вперед. 

Нагадаю, до речі, про те, що наша Церква поширена у 
всьому світі. Коли мені дають добрі поради, то інко-
ли кортить сказати: «Уяви-но, що твою пораду вже 

застосовували у світі». Якщо до нас приходить певна думка, 
то це не значить, що вона не приходить іншому. Про це та-
кож треба казати! Ми в світових масштабах Церкви випроб-
ували, власне, уже переважну більшість варіантів. Нам тре-
ба змиритися з тим, що не існує чудодійного рецепту. Ми 
працюємо, молимося й розмірковуємо над шляхом, яким 
маємо йти. 

Сьогодні, однак, мова йде не про це. Сьогодні я, апостол Ісуса 
Христа, хочу вести мову про наше завдання – виконувати волю 
Учителя, і тут не повинно бути жодних компромісів. Ми маємо 
відкидати все, що не узгоджується з волею Ісуса Христа. Для 
цього нам треба знову й знову перевіряти й запитувати в себе: 
«Чи відповідає моя поведінка волі Ісуса Христа? Чи не ставлю 
я надто високих вимог? Чи не є я надто строгим?» І якщо ми 
бачимо, що те чи інше не відповідає волі Ісуса Христа, а пред-
ставляє людську думку, то нехтуймо нею. Непорушно дотри-
муймося вчення Ісуса Христа, не цураймося нічого навіть, якщо 
складається враження, що дещо не відповідає нашому часові! 
Суть шляху й учення Ісуса Христа полягає у тому, що без Нього 
нам і сьогодні годі осягнути спасіння та єднання з Богом. Це не 
всім до вподоби! Дехто хотів би вибрати ліберальніший шлях. 
Але іншого шляху немає! Ісус Христос – це шлях, і немає іншого 
Імені, Яким ми спасаємося. 
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ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
МІХАЕЛЬ ЕРІХ:

Якщо служіння, буває, даєть-
ся нам нелегко, то згадаймо 
про братів і сестер, про 
християн, яких пересліду-
ють і навіть розпинають за 
Христову віру. Здійснюймо 
з радістю служіння на тому 

місці, куди Бог поставив нас; величаймо й славимо 
Його Ім’я!  

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ВОЛЬФГАНГ 
НАДОЛЬНИЙ:

Ісая бачив Божу славу. 
Вона справила на нього 
неймовірне враження і 
на  питання Бога: «Кого б 
Мені послати?», він, довго 
не думаючи, відповів: «Ось 

я, пошли мене!» Якщо ми будемо розмірковувати над 
сутністю Бога, над Його величчю, над Його любов’ю, 
над Його всемогутністю й славою, то, не гаючись, 
віддамо себе Йому на служіння й казатимемо: «Ось я, 
пошли мене!»

Господь Христос учив нас, що нам потрібна Його милість. 
Аби зазнати її, нам треба виявляти каяття, покуту й готовність 
до примирення. Покута й покаяння сьогодні, звісна річ, не є 
популярними. Люди схильні радше казати: «Ах, годі! Ви тільки 
апелюєте до нашого сумління!» Але в цьому відношенні ми є 
безкомпромісними, бо такою є воля Учителя. 

Господь Ісус і для нашого часу передбачив: аби ввійти в Боже 
Царство, треба зазнати народження згори, Води й Духа; треба 
споживати Його Тіло й Кров. Іншого шляху немає. Ми, апосто-
ли Ісуса Христа, не можемо казати: «Спасіння можна осягнути 
без Святого Причастя!»

Наше завдання полягає у тому, аби готувати душі до Другого 
Пришестя Ісуса Христа. Ми зобов’язані знову й знову повторю-
вати: «Господь гряде!» Хоча нам також важко уявити, як саме і 
коли відбудеться ця подія. Наше завдання – привертати увагу 
людей до обітниці Ісуса Христа: «Я скоро прийду!» Навіть, якщо 
доводиться ще чекати. Ми не сміємо розповідати про щось 
інше. Бог благословить нас лише тоді, коли ми намагаємося 
виконувати Його волю.

Я вірю: як Ісус воскрес, виконавши до кінця волю Отця, так і 
ми воскреснемо, якщо до кінця виконаємо волю нашого Вчи-
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ОСНОВНІ ДУМКИ:
Ісус Христос служив Своєму Отцеві й людям. Він є взірцем 
служіння для всіх, хто його здійснює:
– будь-який християнин покликаний робити добро ближ-
ньому;

– служіння народжених згори полягає у тому, аби привер-
тати увагу людей до діяння апостолів;

– служіння апостолів та зведених у сан служителів церкви 
полягає у тому, аби нести людям спасіння. 

до діяння апостолів. Але це не означає, що ми є більшими від 
інших християн. Ми, новоапостольські християни, не можемо 
твердити, що є кращими від інших, і що Бог любить нас більше. 
Таке твердження – це нісенітниця! Ми не можемо казати, що 
новоапостольські християни значать перед Богом більше, й 
що Він любить їх більше, ніж інших. Ми лише здійснюємо осо-
бливе служіння. І не більше! Ми служимо з любові до Бога й 
до ближнього. Тому виявляймо у цьому відношенні смирення. 
Для Бога ми значимо не більше, ніж інші люди.

Мене, буває, запитують: «Що означає «Боже синівство»?» 
Любі брати й сестри, його треба розуміти метафорично. 

Зроблю невеликий екскурс. Божу реальність годі передати 
людськими словами. Тому Святий Дух, аби описати суть речей, 
знову й знову вдається до образності. Він веде мову про Отця й 
про Сина. Проте ми знаємо, що Син не був зачатий біологічним 
шляхом. Святий Дух, аби передати тісний зв’язок між Сином й 
Отцем, вдався до цієї образності. Адже Обоє існують спокон-
віку. Син, як і Бог-Отець, є предвічним. Це образність, яка допо-
магає краще збагнути Божу реальність. 

Подібне стосується поняттям «Боже синівство». Ми не сміє-
мо зловживати ним і казати: «Але ж ми є Божими дітьми, тому 
Бог любить нас більше, ніж інших людей». Це тільки образність, 
яка відображає особливі стосунки між дітьми й Отцем. Ми по-
кликані ввійти в Його Царство. Саме так ми віримо, саме так 
ми розуміємо. Але це лише образність, яка відображає Божу 
реальність. Небезпечно ототожнювати метафоричний образ 
із Божою реальністю! Такі поняття як «Невіста Господня», а та-
кож інші є засобами передачі Божої реальності. Істинна Божа 
реальність перевершує будь-яке людське розуміння та її годі 
передати словами. 

Повернімося до попередньої думки про те, що ми не маємо 
бути більшими від Учителя. Ми служимо Йому, ми служимо Бо-
гові й людям. Своє служіння ми здійснюємо добровільно, бо 
любимо Бога й людей. Ми з радістю виражаємо свою любов. 
Ми не живемо кращим від інших життям від того, що служимо 
Богові. Ми, як й Ісус, страждаємо разом з людьми. Нас навіть пе-
реслідують. Ми намагаємося виконувати волю Ісуса; звіщаємо 
людям Євангеліє, не виходячи за рамки вчення Ісуса. Ми не є 
більшими від нашого Учителя й Наставника!

теля. Таким є моє сьогоднішнє послання до вас, любі брати й 
сестри! Розмірковуймо над служінням Господа Ісуса – над Його 
волею, над Його вченням! Якщо ми дотримуватимемося вчен-
ня Ісуса й виконуватимемо Його волю, то осягнемо спасіння! А 
також зазнаємо власне воскресіння.

«Слуга не більший за Пана свого, а посланий не більший за 
Того, Хто послав Його». Ісус бачив, що учні не раз сперечали-
ся про те, хто з них є найбільшим. Кидається у вічі те, що така 
суперечка спалахувала переважно тоді, коли Ісус вів мову про 
страждання, які чекали на Нього. Адже в наступному абзаці 
після нашої біблійної цитати йдеться саме про таку супереч-
ку. Вони бажали знати, хто з них є найбільшим. У Євангелії від 
Луки повідомляється про те, що така суперечка спалахнула між 
учнями одразу після запровадження Святого Причастя. Уявіть-
но собі: Ісус разом з учнями святкує Причастя і мовить: «Це – 
Тіло Моє, це – Кров Моя», – а вони одразу після цього затіяли 
суперечку, хто з них найбільший (Від Луки 22, 24). Неймовірно! 
Здається, вони взагалі нічого не збагнули! Я мимоволі дивлюся 
на себе й на кожного з нас. 

Друге Пришестя Ісуса Христа – це кульмінаційний 
момент історії спасіння. Не допускаймо суперечок 
про те, хто з нас є найбільшим. Усі ми служимо Го-

сподові! У кожного з нас є різні задатки й таланти. Усі ми ви-
конуємо в громаді певну працю й служимо тими задатками 
й тією спромогою, якими наділив нас Господь. Він мовив: 
«Найбільший з вас буде вам слугою» (Від Матвія 23, 11). 

Брате, сестро, якщо ти маєш особливий дар, не має значення 
який, то не забувай, що Господь наділив тебе ним, аби ти слу-
жив ближньому з любові, а не з корисливою метою. Апостоли 
й зведені в сан служителі наділені особливими повноважен-
нями. Однак, це не означає, що вони є більшими від інших 
парафіян. Вони покликані здійснювати особливе служіння, а 
тому наділені особливими повноваженнями. Ми, апостоли, 
усвідомлюємо, що несемо неабияку відповідальність, але не 
претендуємо на якесь особливе положення! Доручення, яке 
ми виконуємо, не має нічого спільного з особливим положен-
ням! Будь-яка інша думка є хибною.

Вище я вже говорив про те, що ми – народжені згори – здій-
снюємо особливе служіння – готуємося до служіння у Царстві 
Миру. Ми маємо привертати увагу людей до приходу Господа, 

СЛОВО Й ВІРА | ПАПОСТОЛИ ПИШУТЬ
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Кому із нас не доводилося переживати внутрішній по-
штовх, імпульс, який уберіг нас від біди; або зазнати 
непереборну спонуку й у потрібний час опинитися в 
потрібному місці й надати комусь необхідну допомо-

гу чи підтримку. 
Подібні внутрішні імпульси переживав також Ісус Христос. 

Наведу деякі з них, які спонукають до роздумів: 
– 12-літнього Ісуса вабило в храм – не через свято, яке там 

відбувалося, а силою внутрішнього імпульсу, який спонукав 
Його виконувати доручення від Отця; 

– Під час весілля в Кані Галілейській Ісус перетворив воду у 
вино – не на прохання Своєї матері, а щоб допомогти нарече-
ному вийти із скрутної ситуації;

– Одного разу учні спонукали Ісуса піти в Єрусалим, та Він 
не пішов. Іншого разу вони наполягали, аби Він не йшов у Єру-
салим, а зоставався з ними, бо боялися, що Його там уб’ють. Та 
Він усе ж пішов. 

Ми наділені даром Святого Духа, тому маємо зважати на ім-
пульси, що походять від Нього, й відповідно поступати. Реа-
гуймо на імпульси згори й: 

– несімо людям утіху – приміром, телефонним дзвінком;
– спілкуймося з людьми, які спраглі спасіння; розповідай-

мо їм про шлях до нього;
– продовжуймо попри будь-які перепони упевнено тору-

вати шлях віри;
– працюймо попри певні недоліки й справедливі нарікан-

ня на благо громади. 
Під час однієї з останніх поїздок Африкою мене раптом охо-

пив неабиякий внутрішній імпульс, що спонукав провести не-
заплановане богослужіння в одній із найвіддаленіших громад 
джунглів, чим я викликав у братів неабиякий подив. Коли я 
приїхав на місце призначення, то від окружного євангеліста 
довідався про те, що настоятель громади не зможе побува-
ти на богослужінні. Раптом мені спало на думку ще до бого-
служіння завітати до нього в гості; тим паче, що його хатина 
знаходилася зовсім недалеко.  

Він, зігнувшись, сидів навпочіпки на дерев’яному стільці в 
оточенні членів своєї великої родини. Зібравшись з останніх 
сил, він підвівся і гірко заплакав, бо був вельми зворушений 
цим несподіваним візитом. Унаслідок травми й хибного ліку-

вання стопа його правої ноги була вкрита глибокими 
виразками, по яких снували білі личинки, й ампутація, 
на думку лікарів, була неминучою. Після богослужін-
ня я попросив братів негайно доставити настоятеля у 
віддалену на 120 кілометрів столичну лікарню. Його 
везли на задньому сидінні мотоцикла по абсолютно-
му бездоріжжі. У нікого не було надії на його зцілення, 
та лікарі все ж змогли врятувати ногу. Сьогодні наш 
брат, як і раніше, завзято й радісно продовжує служи-
ти громаді.   

Бажаю усім нам завжди реагувати на імпульси Свя-
того Духа. Тоді переживатимемо всевладдя Бога. 

Клемент Гек

Імпульси

АПОСТОЛ 
КЛЕМЕНТ ГЕК
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Апостол К. Гек під час бесіди із католицьким єпископом з Буркіна Фасо

апостола

СЛОВО Й ВІРА | ПАПОСТОЛИ ПИШУТЬ

Послання
ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 03.02.1953
ПРОФЕСІЯ: працівник банку
АПОСТОЛ з 11.01.2009
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Алжир, Бельгія, Буркіна-Фасо, Марокко, Нігерія, Туніс, Люк-
сембург, Рейнланд-Пфальц і Саар (Німеччина) 
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

Ця історія мене неабияк вразила. 
Одразу після роботи одна сестра 
по вірі вирішила завітати в лікар-
ню до літньої сестри, яка через не-

дугу й нестерпні болі тривалий час не мала 
змоги відвідувати богослужіння. Ця сестра, 
незважаючи на те, що вдома на неї чекало 
чимало роботи, виявила сестринську любов 
і годину дорогоцінного часу присвятила літ-
ній сестрі по вірі: погомоніти, уважно вислу-
хати, а потім повести мову про віру. Під час 
цього спілкування літня сестра розповідала 
про свої негаразди; про те, як нездужала й 
потрапила до лікарні; як нестерпно важко 
було їй на душі. Вона розповіла також про 
одного літнього брата з сусідньої грома-
ди, який, довідавшись, що вона потрапила 
в лікарню, декілька разів відвідував її. Вона 
зокрема розповідала таке: «Коли двері від-
чинялися і я бачила постать брата по вірі, 
то палата вмить, наче починала світитися 
яскравим сонячним промінням. Він посмі-
хався, жартував, був веселим, і будь-які болі 
одразу вщухали. Як тільки він йшов, то пала-
та знову ставала похмурою і сумною. Його 
лікарняний візит спонукав мене до роздумів, 
- продовжувала розповідати літня сестра, -  і 
я вирішила: якщо цей брат по вірі здатний 
незначними зусиллями викликати у моєму 
серці стільки приємних почуттів і позитив-
них емоцій, то і я, коли вийду з лікарні, не-
стиму людям добро!» І коли жінка вийшла з 
лікарні, то втілювала задумане в життя. 

З уроків фізики ми знаємо про закон інерції 
фізичних тіл. Його можна легко пояснити на 
прикладі руху автомобіля. Коли автомобіль 
стоїть на рівній поверхні, то не зрушиться з 

місця, поки його не штовхнути; або не завести 
двигун й не увімкнути передачу. Кому дово-
дилося штовхати автомобіль, той знає, яких 
неймовірних зусиль треба для цього доклада-
ти. Коли автомобіль рухається, то треба знову 
докласти чималих зусиль, аби його зупинити 
чи скерувати в потрібному напрямку. Хто во-
див автомобіль без гідропідсилювача гальм чи 
керма, той знає, як це нелегко! 

Нажаль, існує інерція не тільки фізичних тіл, 
а й, як це не прикро, -  «інерція» душі, духовна 
інертність. Вона проявляється в усіх: як у нас, 
так і в нашого ближнього; і всім нам доводить-
ся мати з нею справу мало не щодня. Нерідко 
ми знаємо, як можна виконати добру справу, 
але не вистачає сили духу й  волі, аби втілити 
її у життя. Ми, буває, десятки разів просимо 
дітей, батьків, колег по роботі, брата чи сестру 
по вірі виконати ту чи іншу добру справу, й 
вони добре розуміють нас і навіть обіцяють так 
зробити, але гору беруть звички й інертність. 
Отже, аби подолати інертність, доводиться до-
кладати чимало зусиль. Ісус наділяє нас ними у 
Своїх слові й таїнствах. Даруючи нам Свої лю-
бов і милість, Він знову й знову дає нам сил, а 
разом з ними – шанс застосувати їх для подо-
лання інертності. 

Приклади братів і сестер по вірі неабияк зао-
хочують: коли ми бачимо, як вони день у день 
долають інертність, як, орієнтуючись на Ісуса 
Христа, міняються на краще, а також дедалі 
більше приділяють уваги своєму ближньому. 
Вони поступають так, як сестра, про яку ми 
вище вели мову.   

Отже, кожному з нас щодня дається шанс – у 
великому й малому – долати інертність, става-
ти кращими й творити добро.    

Господи, дай нам сил долати інертність! 

МІРКУВАТИ –
СЛІДУВАТИ

Долати інертність
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Байдужий до всього чиновник 
уважно переглядав папери, робив 
якісь помітки, підписував їх. Усе 
він робив мовчки. Переглянувши 

документи, він склав їх до купи, вирівняв, 
постукуючи звичним рухом об стіл, краї та 
простягнув священику:

Усе, можете забирати. Усього Вам най-
кращого! – сказав він і попрощався.

Священик узяв документи, але не по-
спішав іти:

А скажіть, будь ласка, як Ви ставитеся 
до церкви, до Бога?

Чиновник потягнувся в кріслі, бо неа-
бияк засидівся. Потім посміхнувся й ска-
зав:

А ніяк! Для мене церква – це просто 
юридична особа, ну, а Бог … знаєте, мені 
до Нього немає діла. Я просто виконую 

свою роботу. Я зовсім нічого не тямлю в 
цьому. Мені ніколи про все це думати: ро-
бота, сім’я …

Священик вирішив не надокучати чи-
новнику й піти геть:

Ну що ж, дякую! – сказав він, і поклав 
документи в свою папку, – Нехай Бог до-
помагає Вам!

Ці слова справили на чиновника неа-
бияке враження:

Заждіть… А знаєте, був у мене випа-
док… Минулого року я проводжав донь-
ку закордон на навчання. Так ось в аеро-
порту, прощаючись, я їй саме так сказав: 
«Нехай Бог допомагає тобі!» А на кого 
ж їй там, на чужині, покластися, на кого 
сподіватися? Батько з матір’ю дуже дале-
ко. Тільки – на Бога! 

                                                                                                           А.Ф. 

Нехай Бог 
допомагає 
Вам!
Підписуючи в мерії докумен-
ти для громади, настоя-
тель завів бесіду з місцевим 
чиновником. 

М
и з дружиною уже понад 
33 роки живемо разом. Бог 
благословив наш шлюб на-
родженням трьох здоро-

вих дітей, за що ми Йому надзвичайно 
вдячні. Ми намагалися прищеплювати 
своїм дітям віру. 

Та, на жаль, лише одна донька відвідує 
богослужіння. Ми щодня молимося, аби 
й двоє інших дітей – син і донька – навер-
нулися до Бога. Та тепер вони настільки 
віддалилися від церкви, що їхнє повер-
нення є, очевидно, нереальним.

Під час таїнства Запечатання Святим 
Духом нашої доньки, яка сьогодні не 
відвідує богослужіння, хор виконував 

пісню № 212 (№ 486 в україномовному 
пісеннику), у якій є слова: «Є в нас вели-
кий обіт від Бога … завжди тебе пильнує 
око Моє …».

Тоді я сприйняла ці слова як обіцянку 
Бога допомагати нашій доньці й ніколи 
її не залишати. І, справді, наша донечка 
не раз у критичних ситуаціях зазнавала 
Божу поміч. Під час недавнього бого-
служіння ми ще раз в цьому твердо пере-
конались: це трапилося в середу ввечері. 
Наша донька відзначала День народ-
ження. Під час богослужіння мені спало 
на думку, що було б добре, аби сьогодні 
ми помолитись не лише за парафіян-іме-
нинників, які регулярно відвідують бо-
гослужіння, а й за тих Божих дітей, які 
відійшли від церкви. Та, на превеликий 
жаль, священнослужитель, який прово-
див богослужіння, так і не згадав про них 
у своїй молитві. Та на завершення пролу-
нали слова пісні: «Є в нас великий обіт від 
Бога …».

Я згадала про слова Божої обітниці: «Я 
допомагатиму Своїй дитині й ніколи її 
не залишу». Любов Бога до Своїх дітей є 
безмежною. Як прекрасно бути завжди 
впевненим у тому, що Бог обіцяне вико-
нує.                                                                     Б.–У.Г.

Щедра 
обіцянка
Прищеплювати дітям 
віру – це нелегке завдання 
для батьків. Їм не завжди 
вдається домогтися бажа-
ного результату.
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Найважливіші свята 
в юдаїзмі
14 адара юдеї й понині відзначають свято Пурім на спомин про те, що Бог, хоча вони були в 
меншості в Персії, зберіг їх від знищення. 

  Які ще важливі свята значаться в юдейському календарі?

«Песах» або «ПАСХА» починаєть-
ся увечері 14-го нісана й триває 
сім днів. Перший вечір цього свята 
єврейські сім’ї відзначають у своїх 
домах і згадують про вихід ізраїль-
тян з Єгипту. Страви, які спожива-
ють під час цього свята, мають сим-
волічне значення. Під час цього 
свята євреї споживають, приміром, 
прісний хліб, який готується швид-
ко й без дріжджів (опрісноки). Він 
нагадує про швидкий вихід ізраїль-
тян під проводом Мойсея.
«ШАВУОТ», або П’ятидесятниця, 
відзначається 6-го сівана, якраз 

через 50 днів після Песаха. Це свя-
то врожаю весни, під час якого євреї 

дякують Богові за урожай. Водночас 
вони згадують про те, як Бог передав 

Мойсеєві на горі Сінай Десять заповідей. 
ШАВУОТ, так само, як  ПЕСАХ і СУККОТ,– 

свята, під час яких здійснюють паломництво. У ці дні 
чимало віруючих євреїв вирушає до Єрусалиму. 
У Великий День свята спокути й всепрощення, 
ЙОМ-КІППУР, яке відзначають 10-го тішрі, євреї 

сповідують свої гріхи й просять в Бога про про-
щення. Раніше Первосвященик приносив у храмі 

жертву спершу за себе, а потім – за гріхи всього 
народу. Це був єдиний день року, коли йому дозво-

лялося входити у «Святе Святих», тобто, у внутрішнє 
приміщення храму. На завершення він брав козла, 
клав на нього руки і таким чином «перекладав» усі 
гріхи ізраїльтян, а потім виганяв його у широку пу-
стелю. Так відбувалося касування гріхів народу.
СУККОТ, свято Кучок, починається 15-го тішрея й 
триває сім днів. Це свято осіннього урожаю і є вихід-
ним днем. Його відзначають весело. Під час цього 
свята прийнято ночувати у садах або на покрівлях 
(східні покрівлі - плоскі) у куренях з гілок та листя. 
Ці курені, які ще називають «суккот» («кучками»), 
покликані нагадувати ізраїльтянам про їхні мандри 
пустелею. 
ХАНУКА, свято вогнів, відзначається 25-го кіслева й 
триває вісім днів. Це – свято освячення храму, і його 
відзначають на згадку про нове освячення храму 
Юдою Маккавеєм в 164 р. до Р. Х. Перед тим храм 
був осквернений еллінським правителем Антіохієм 
IV. Це свято називають ще святом вогнів, бо під час 
його відзначення в синагогах увечері запалюють 
свічі.                                                                                  Ред. 
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У даній статті публікується додатковий матеріал до ру-
брики «Із Біблії» часопису для дітей. 

Послідовність юдейських свят пов’язана з єврей-
ським календарем. Згідно з ним, звичайний (не ви-
сокосний) єврейський рік нараховує 354 дні, об’єд-
наних в 12 місячних місяців по 29 і 30 днів. Календар 
є місячно-сонячним і має 19-річний цикл: до 7 років 
із 19 додається ще один місяць. Умовно такі міся-
ці включають до пір року: осінь – місяці тішрей, 
хешван, кіслев; зима – тенет, шват, адар; весна – 
нісан, іяр, сіван; літо – тамуз, ав, елул. Усі юдейські 
свята починають відзначати з моменту заходу 
Сонця напередодні. Рік роз починається з 1 тішрі 
(Рош Ха-Шана, тобто з Нового року).  

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО / «МИ, ДІТИ»
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        РЕЛІГІЙНІ СВЯТА З ДІТЬМИ

Ліза сидить поруч зі своєю бабусею на лаві церкви. Цього ранку їй 

ніяк не вдається зосередитись на проповіді священика. Сьогодні 

Великдень і Лізі добре відомо, що після богослужіння вона піде в сад, 

де разом з іншими дітьми шукатиме шоколадних пасхальних зай-

чиків. Тож одразу після його завершення Ліза щодуху вибігла надвір. 

Вона швиденько відшукала зай-

чика, зірвала з нього кольорову 

обгортку й відкусила шоколадне 

вушко. Раптом задумалася, обер-

нулася й запитала в бабусі: «А 

пасхальний зайчик теж бачив, як 

Ісуса розіп’яли на хресті?»

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 з дітьми своєї  гро-

мади й очолює окружний дитячий хор.
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Більше, ніж подарунок 
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 ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | ПОШИРЮВАТИ ВІРУ

Напередодні великих християнських свят в наш час 
соціологи нерідко проводять різні опитування, аби 
довідатись, чи знають люди про біблійне підґрунтя 
Різдва, Великодня чи П’ятидесятниці. Слід зазначити, 

що діти краще за інших можуть відповісти на запитання про 
походження свят, бо отримують необхідні знання на заняттях 
з релігії.

Час для спілкування

Свята допомагають дітям структурувати час. Завдяки циклічній 
повторюваності свят у дітей формується уявлення про церков-
ний рік. Свята стають окрасою буднів і закарбовуються в пам’яті 
як яскраві моменти. Тож люди залюбки згадують не про сірі 
будні, а про визначні події свого життя, а також – про релігійні 
свята. При цьому дітей менше цікавить релігійна сторона свят; 
для них важливо, як саме його відзначають у сім’ї, у дитсадку чи 
школі. Сімейні та церковні традиції свят сприяють згуртуванню 
дітей. Їм насамперед запам’ятовуються ті моменти свят, у яких 
вони беруть активну участь; наприклад, печуть кекси, готують 
подарунки, прикрашають приміщення, перевдягаються в кар-
навальні костюми, шукають (на Великдень) шоколадні яйця 
тощо. Діти часто з неабияким нетерпінням чекають на подарун-
ки, адже вони є для них найважливішим елементом свята.  Про-
те спогади людей різних поколінь про дитячі роки свідчать, що 
дітям однаково важливі як подарунки, так і спілкування під час 
свята. Тож участь у спільних заходах, зустрічі з друзями та в ро-
динному колі, закарбовується в пам’яті так само, як і подарунки, 
які вони отримують.
Різдво – найбільш яскраве свято церковного року. У передріз-
двяний час кожен може знайти собі заняття до душі: прикра-
шати приміщень свічками й шопками, перечитувати різдвяні 
історії та вірші, готувати традиційні страви, як от, пряники чи 
різдвяного гусака, виготовляти різноманітних Різдвяні кален-
дарі, аби по них відстежувати час, що залишився до найголовні-
шого й найулюбленішого свята року, а також купляти традиційні 
Різдвяні подарунки, приносити ті чи інші пожертви й готовитися 
до відзначення Різдва. Цей час є настільки насиченим, що бага-
то людей пов’язують його із стресом та метушнею. На відміну 
від Різдва з його величезними можливостями П’ятидесятниця 
запам’ятовується, приміром,  тим, що випадає на вихідний день. 
Що ми можемо зробити для того, аби наші діти вважали свята 
важливими подіями свого життя з вірою. 

Збагнути істинне значення свята 

Підготуватися до свята можна, приміром, з допомогою посту. У 
багатьох релігіях люди закладають пости. Ісус, охрестившись, 
усамітнився в пустелі й постився, аби підготуватися до доручен-
ня, яке дав Йому Бог. Піст заспокоює тіло й допомагає зосереди-

тися на істотному. Він як генеральне прибирання навесні, коли 
людина прибирає власну оселю й позбувається зайвих речей. 
Ми маємо можливість зазирнути у своє серце й проаналізувати 
власні звички. Завдяки посту ми можемо зупинитися посеред 
метушливих буднів і  замислитись над тим, що здобули. Часто 
ми приймаємо комфорт як щось належне. Коли ми дозволяємо 
собі насолодитися ним, то нас сповнює  більша вдячність.
Проте піст – це не тільки відмова від споживання їжі. Хто відмо-
вляється від розваг чи від улюбленої звички, то мало не одразу 
відчуває певний дискомфорт, і тому йому нелегко виконати піст. 
Виконанням добрих справ можна полегшити його перебіг. Коли 
людина зосереджується на добрих справах, їй шкода витрачати 
час на погані звички. Намір виконати добру справу можна ре-
алізувати в себе вдома під час підготовки до Великодня. У спле-
тений з вербових гілок вінок члени сім’ї втикають пофарбовані 
в темний колір зубочистки, тоді він стає подібний до тернового 
вінка. Його вішають у помешканні на видному місці, аби був до-
ступним для кожного члена сім’ї. Під час посту кожен має пра-
во витягнути з цього вінка одну зубочистку, якщо зробив для 
когось одну добру справу. Подібний ритуал може підштовхнути 
членів сім’ї до розмов про добрі справи. Таким чином, усі мо-
жуть навчитися чомусь один від одного. Коли ж на Великдень 
на вашому вербовому вінку не залишиться жодної зубочистки, 
то ви можете зробити з нього гніздечко, яке символізуватиме 
Великодню радість замість страждань Ісуса Христа. Люди, на 
яких Ісусові страсті справляють гнітюче враження, воліють не 
думати про Страсну п’ятницю й одразу звертаються до подій 
Великоднього свята. 
Однак нам не слід упадати у відчай через те, що Ісус помер на 
хресті за наші гріхи. Краще спробувати вбачати в цьому вияв 
безмежно великої Божої любові й намагатися відповідати на неї 
взаємністю. Цим ми допоможемо своїм дітям змиритися з тим, 
що Ісусові довелося заради нас зазнати нелюдських страждань. 
Висмикуючи колючки з вінка, дітлахи мають змогу збагнути 
зміст Ісусових слів: «Усе, що ви зробили одному з моїх братів 
найменших – ви мені зробили».

Замислитися над звичним

Великодній піст завершується Великоднем – святом з числен-
ними традиціями. Коли діти мають шанс познайомитися з різни-
ми звичаями та розмірковувати над їхнім значенням, то вважа-
ють свято не просто радісною сімейною традицією, а й живуть 
вірою у нього. Окрім цього, важливо, аби діти мали можливість 
активно долучатися до відзначення  свята. Коли батьки заохо-
чують прагнення дітей самостійно довідатись про походження 
символів, історій та ритуалів свята, то так залучають їх отри-
мання знань про віру. Під час такого ознайомлення діти помі-
чають, що існують різні пояснення виникнення деяких звичаїв,  
наприклад, пасхального яйця, яке вважають символом життя 
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чи родючості. Часто звичай вживати на Великдень яйця пояс-

нюють тим, що їх за час посту в людей назбирується чимало. У 

деяких джерелах міститься інформація про те, що яйця на Ве-

ликдень були засобом платежу за відсотками. Діти починають 

розуміти, що з часом звичаї й символи наповнювалися новим 

змістом. Якщо діти переймають традиції і не цікавляться їхнім 

походженням, то вони не матимуть для них жодної цінності. 

Якщо ж заохочувати дітей розмірковувати над походженням 

свят, то вони матимуть для них певну вагу.

Та не варто обмежуватися лише поясненнями. Під час ознайом-

лення з історією походження свят діти починають розуміти, що 

кожному святу притаманна певна загадковість, як, наприклад, 

зустріч із Воскреслим Ісусом Христом. Дітям потрібен час, аби 

зрозуміти, що існують речі, які ми, люди, не можемо збагнути 

розумом. Декому однак важко збагнути, що віру годі відчути 

на дотик. Тут на допомогу приходять ритуали, які допомагають 

пізнати свою віру й отримувати уявлення про віру інших людей. 

Коли ми дозволяємо дітям брати участь в організації свята, а на 

себе - відповідальність за проведення ритуалів, то вони вчаться 

виявляти свою віру.

Ділитися радістю з іншими

Однією з форм відзначення свята є обмін подарунками. Навіть 
маленька дитина може на знак уваги виготовити щось власно-
руч для дідуся й бабусі. Однак ми живемо сьогодні в спожива-
цькому суспільстві, де можна придбати подарунок на будь-який 
смак і гаманець. При цьому, безліч критики викликає той факт, 
що люди втрачають міру й прагнуть купити якомога дорожчий 
подарунок, а він зобов’язує купити у відповідь не менш цінний 
подарунок. Хоча в самому подарунку немає нічого поганого: 
він може бути виявом поваги й турботи про ближнього. Дитина, 
яка може зробити комусь подарунок, не очікуючи взамін нічо-
го, може отримати досвід почуття любові до ближнього. Однак 
для цього їй потрібна допомога з боку батьків. Якщо доручити 
дитині власноруч змайструвати чи придбати для когось достой-
ний подарунок, то це викличе в неї стрес, адже вона буде зму-
шена виконати завдання, яке їй поки ще не під силу. Натомість, 
якщо в сім’ї дитина бачить приклади, як можна несподівано 
принести радість іншій людині, то вона може відчути, як радість 
повертається сторицею у власне серце. Батьки спільно з дити-
ною можуть поміркувати, чому радітиме та чи інша людина, а 
потім допомогти донечці чи синові підготувати для неї подару-
нок – і не лише з нагоди великих свят. Подарована ближньому 
радість повернеться назад до дитини. 
Дитині, яка приділяє достатньо часу для підготування до свята і 
знайомиться з біблійним походженням його звичаїв і традицій; 
яка уміє, виявляючи повагу, готувати подарунки, не зашкодить, 
якщо вона після Великоднього богослужіння піде разом з інши-
ми дітьми шукати в садку шоколадних зайчиків.  
                                                                                                                Марайке Фіннерн
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Палаючий терновий кущ
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Бог упродовж усієї історії людства завжди перебував по-
руч. Він визволив народ Ізраїлю з Єгипетського рабства, 
дав йому Десять заповідей й об’явив Себе та Своє святе 
Ім’я Мойсеєві. Найбільшим об’явленням Бога в історії 

людства було те, що Він став в Ісусі Христі Людиною і об’явив 
Себе Спасителем.  Бог через Ісуса Христа відкрив людям доступ 
до Своєї слави й Царства. 
На відміну від придуманих людьми богів, Бог реально присутній з 
людьми впродовж усієї історії. Він об’являвся обраним людям. До 
таких людей відносився Мойсей, завданням якого було вивести 
ізраїльський народ із Єгипетського рабства. Мойсеєві Бог об’яв-
ляв Себе багато разів. Та як Мойсей опинився на горі Хорив? Біблія 
розповідає, що Мойсей, вихований донькою фараона замість 
сина, змушений був покинути Єгипет. Він урятувався втечею у 
Мідію й взяв собі дружину-мідіянку. 

Бог об’являє Себе Мойсеєві у вигляді терно-
вого куща

Якось на весні Мойсей випасав вівці свого тестя Їтра у Мідії. Так він 
й опинився на Хориві. Там Бог з’явився йому у вигляді палаючого 
тернового куща. Кущ хоч і палав, та не згоряв. Цей вогонь був зна-
ком Божої присутності, Бог з’явився в полум’ї й промовляв з нього 
(Вих 3, 2). Він кликав Мойсея по імені: «Мойсею, Мойсею!», на що 
Мойсей – як колись Авраам – відповів: «Я тут!» Бог на це йому ска-
зав: «Не наближайся сюди! Скинь взуття з твоїх ніг: місце бо, що на 
ньому стоїш – земля свята!» – Це означало, що на це святе місце до-
зволялося стати лише босими ногами , ногами, які були створені з 
початку творіння. Бог представився Мойсеєві й нагадав про його 
древньоєврейських предків: «Я – Бог батька твого, Бог Авраама, 
Бог Ісаака, Бог Якова». Мойсей закрив своє обличчя, бо боявся по-
глянути на Бога. Тоді Бог пообіцяв, що він, Мойсей, виведе ізраїль-
ський народ із Єгипту й приведе в обіцяну ханаанську землю. Бог 
відкрив Мойсеєві, людині, Своє Ім’я: «Я Той, Хто є» (Вихід 3, 14). По-
тім Мойсей повернувся в Єгипет й виконав дане йому доручення.

Побачити Бога неможливо!

Незважаючи на ці одкровення, Мойсей не зміг побачити Божої 
слави. Він просив у Бога про це, однак у відповідь почув: «…лю-
дина не може бачити Мене і жити» (Вихід 33, 20). Рятуючись від по-
мсти Єзавелі, цариці Ізраїлю, пророк Ілля також опинився на горі 
Хорив (1 Царів 19, 1-8). Коли Ілля вийшов з печери, в якій ночував, 
Бог звернувся до нього; при цьому Ілля закрив обличчя плащем (1 
Царів 19, 13). Однак невидимий Бог об’явив Себе ще й по-іншому: 
Він обіцяв Мойсеєві, що пошле Пророка, якого має слухатися на-
род Ізраїлю (Второзаконня 18, 18). Ця обітниця виповнилася в Ісусі 
Христі; в Ньому Бог об’явив Себе по-особливому (КНЦ, п.1; КНЦ – 
ПіВ, №4). У Посланні до колосян про Ісуса Христа зокрема мовить-
ся: «образ невидимого Бога, первородний усякого створіння» (1, 
15). Так невидимий Бог став видимим в Ісусі Христі. 

Бог об’являє Себе в Ісусі Христі

Найбільше об’явлення Бога звершилося в Ісусі Христі. Вже при 
Його непорочному зачатті й народженні Бог Вседержитель ви-
явив Свою всемогутність, підтверджуючи, що «для Нього нема 
нічого неможливого»  (Від Луки 1, 37). Це значно перевершило 
чудо палаючого тернового куща. У Нагірній проповіді Ісус Христос 
виступив, як новий Законодавець, Який по-новому пояснив смисл 
Десяти заповідей. Ісус перевершив Закон і пророків; тільки Він ви-
конав Закон (Від Матвія 5, 17) й волю Отця. Він уклав закон любові 
в людське серце.
   Коли Ісус Христос зазнав преображення на горі, то присутніми 
були Мойсей та Іллею, а також апостоли Петро, Іван і Яків. І тут 
Мойсей знову чув Божий голос, який йому, а з ним – представни-
кам Старого й Новому Завітів указав на Ісуса Христа, наголосив, 
що Він – Божий Син: «Це – Мій улюблений Син, що Я Його вподо-
бав: Його слухайте!» (Від Матвія 17, 1-5).

Бог об’являє Себе сьогодні

У Христовій Церкві сьогодні завдяки Святому Духові також чути 
голос Бога, Отця і Сина. Вогонь Євангелія, запалений Ісусом Хри-
стом, продовжує пломеніти. Його посланці звіщають радісну но-
вину про спасіння. І якщо Мойсей, попри будь-які перепони, усе 
ж привів ізраїльський народ в Обітовану землю, то Ісус Христос 
веде нас сьогодні до Божої слави. Завдяки жертві Ісуса Христа, 
Його воскресінню й вознесінню на небеса людям відкрито доступ 
до Бога.

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | ЗНАННЯ БІБЛІЇ

Цей кущ, який цвіте поблизу монастиря св. Катерини, є, мабуть, 
відгалуженням палаючого тернового куща. 
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ВІДЗНАЧЕННЯ РІЗДВА 
В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Цьогоріч брати й сестри громад Новоапостольської церк-
ви України, що утворюють три округи: «Україна-Схід», який 
очолює окружний старійшина О. Таран, «Україна-Центр» 
- окружний старійшина Р. Пальм та «Україна-Захід» - окруж-

ний старійшина П. Бих, й опіку над якими за дорученням Окружного 
апостола Міхаеля Еріха здійснює апостол А. Будник, як і кожного року, 
відзначили Різдво Христове – свято великої радості та духовного й 
сяйного миру. Адже Господній Ангел пастухам, що перебували в чи-
стому полі, звістив Євангеліє, радісну новину про Різдво Божого Сина. 
Він зокрема їм мовив: «Не бійтеся, бо я звіщаю велику радість, що буде 
радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спа-
ситель, Він же Христос Господь. < … > Слава на висотах Богу й на землі 
мир людям Його вподобання!» (Від Луки 2, 10 – 14).
     Стало вже доброю традицією ще напередодні цього прекрасного 
й світлого свята – у час Адвенту – проводити в громадах урочисті пе-
редріздвяні заходи. Концерти органної музики проходили зокрема у 
церквах громад Києва й Запоріжжя, які оснащені сучасним органом. 
Віртуозне виконання відомими органістами духовних творів, присвя-
чених насамперед Різдву, як от у Києві, за участю неперевершеного виконавця органної музики, соліста Державної 
Харківської філармонії Станіслава Калініна викликало неабиякі захоплення й піднесення не тільки в присутніх братів 
і сестер по вірі, а й у запрошених гостей, і не раз переривалося щирими оплесками. 
     У громаді Києва, приміром, проходив урочистий передріздвяний захід для молоді й дітвори під назвою «День 
Народження Христа». Юні парафіяни виготовляли ялинкові прикраси, власноруч розфарбовували їх й оздоблювали 
печаткою із символікою нашої Церкви. Ними вони прикрашали неймовірної краси Різдвяну ялинку, яку розташува-
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ли в церкві. Під нею невдовзі, на Різдво, дітлахи знайдуть собі 
подарунки. Згодом до дітей долучилися старші сестри грома-
ди; вони разом випікали Різдвяні пряники у вигляді будиноч-
ка-стаєнки, у якому народився Ісус, тварин, які оточували Його, 
а також Різдвяної ялинки. Одразу після дитячого свята відбув-
ся концерт духовної музики для парафіян і запрошених гостей 
громади під назвою «Радуйтеся люди, Христос народився!» 
Його підготовив хор громади м. Києва під керівництвом дири-
гента Наталії Куцель. Різдвяний концерт пройшов, як завжди, 
по-святковому радісно й піднесено!
     Кульмінацією різдвяно-новорічних свят було, звичайно, бо-
гослужіння з нагоди Різдва, яке проходило 7 січня в громадах 
усіх українських округів. Апостол А. Будник приїхав відзначати 
це свято до себе додому, в Західну Україну, у рідний Львів, гро-
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маді якого проводив Різдвяне богослужіння. В його основу він поклав біблійну цитату з Євангелії від Матвія 1, 23: 
«Ось, діва матиме в утробі й породить Сина, і дадуть Йому Ім’я Еммануїл, що значить: З нами Бог».  Нею служили 
в усіх громадах Новоапостольської церкви світу. Перед проповіддю, згідно з богослужебною літургією, провели 
читання з Біблії; зачитували біблійні уривки з Книги пророка Міхея 5, 1 та з Євангелії від Івана 1, 9-14. У них відобра-
жені деталі подій, пов’язаних з Різдвом Божого Сина. 
Червоною ниткою крізь проповідь апостола, як й усіх інших проповіді Новоапостольської церкви з нагоди Різдва, 
проходила думка: Бог завжди перебував разом зі Своїм Сином, Ісусом-Немовлям, оберігав Його попри загрозливі 
обставини, що складалися як у час Його народження, так і згодом упродовж усього Його земного життя аж до жер-
товної смерті. Бог оберігає також будь-яку віруючу людину, яка, беручи приклад з Ісуса Христа, шукає близькості й 
перебуває з поруч з Ним, і для цього виконує Господню волю й зберігає Йому вірність. 
«Вірність Христу!» - це запропоноване Першоапостолом на 2018 рік гасло, під яким упродовж року житимуть хри-
стияни Новоапостольської церкви усього світу.  
«Ісус не зостався лежати Немовлям у яслах на сіні, а як мовиться в Євангелії від Луки 2, 52 «зростав мудрістю, літами 
й ласкою в Бога та людей», - наголошував апостол А. Будник. – Нам також, як апостол Павло мовив у Посланні до 
ефесян 4, 11, треба зростати « до звершеності Мужа, до міри повного зросту повноти Христа», і для цього переб-
увати близько до Бога, плекати єднання з Ним, гуртуватися один з одним, жити за Його Заповідями, насамперед 
– за подвійною Заповіддю любові, виконувати Його волю й долати гріх. Усім нам вельми важливо брати приклад 
з Ісуса Христа, слідувати за Господом, торувати прокладений Ним нелегкий і тернистий шлях і намагатися жити зі 
спонуки Святого Духа. Ісус, будучи Божим Сином, - завершував свою проповідь апостол, - став Людиною, аби ми, 
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люди, будучи людськими синами й доньками, завдяки дарованому 
Різдвом Божого Сина спасінню, стали Божими дітьми. Він, переб-
уваючи на землі, невпинно шукав близькості та єднання зі Своїм 
Отцем, наполегливо й до кінця виконував Його волю й звершив її. 
Тому Христос, померши, воскрес, і вознісся велично в небеса, осяг-
нув вічне єднання з Отцем у славі, яку обіцяв вірним, що непоруш-
но й послідовно слідуватимуть за Ним». 
Після урочистого богослужіння дітям за доброю традицією вру-
чали різдвяні подарунки, а дорослі спілкувалися один з одним за 
чашкою кави чи чаю, частували один одного власноруч випечени-
ми тістечками та іншими солодощами. Адже свято Різдва Христо-
вого – це також прекрасна нагода поспілкуватися в духовному ро-
динному колі, ділитися своїми негараздами й радощами. Тут кожен 
знаходить розуміння, увагу, радість, підтримку й утіху.
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??                 ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ? 

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Піст – це поширена релігійна практика. У Біблії теж мовиться про піст. Так, приміром, 

мешканці Ніневії дотримувалися посту, коли пророк Йона закликав їх покаятись. 

У Середньовіччі мешканці Західної Європи були зобов’язані дотримуватися посту 

в певні дні тижня чи року. Реформатори ж, насамперед Мартін Лютер, заперечува-

ли взаємозв’язок між постом і спасінням людини. У країнах альпійського регіону 

широкого поширення набули «страсні запони»: у час Великого посту напередодні 

Великодня вівтарну частину або хоча б ікони із зображенням розіп’ятого Ісуса Христа 

завішували тканиною. Ці завіси ще називали «запонами голоду». Більшість з них 

становить високу художню цінність. Зображення на запоні були, як правило, присвя-

чені Страстям Христовим, як от – страсна запона з Австрії, яка зображена на нашій 

фотографії. У Бальдрамсдорфі в федеральній землі Каринтія знаходиться пізнього-

тична церква св. Мартіна. Тут зберігається запона, датована 1555 роком, отже, епохи 

Контрреформації. У цей час Католицька церква виступала проти накладену протестантами заборону на ікони, у тому числі зображені 

на запонах. Фрагмент запони, яку ми представили вашій увазі, передає одну з подій Страстей Христових. Ісус Христос омиває ноги 

Своїм апостолам під час останньої спільної вечері напередодні жертовної смерті на Голгофі. Про омовіння ніг розповідається не в усіх, 

а лише – в одній Євангелії.    У ЯКОМУ ЄВАНГЕЛІЇ МОВИТЬСЯ ПРО ОМОВІННЯ НІГ? 
Відповідь див. на стор. 2
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1. Яке ще ім’я мав біблійний персонаж Їрт, тесть Мойсея?
А  Самуїл 
Б  Ізраїль 
В  Рагуїл
Г  Ізмаїл

2. Із скількох глав складається Посланні до римлян?
А  дванадцять
Б  чотири
В  шістнадцять
Г  п’ятнадцять

3. Який пророк – як й Ісус – мовив про  «вертеп розбійників»?
А  Ісая
Б  Амос 
В  Осія
Г  Єремія

4. Постать кого бачив Даниїл,  що «йшов разом з хмарами»?
А  когось схожого на Сина Чоловічого
Б  когось схожого на Іллю і Мойсея
В  когось схожого на Кірія
Г  когось схожого на царя Давида

5. Хто написав текст пісні «О Агнець праведний» (№ 30 у росій-
ськомовному пісеннику)?
А  Герман Обер
Б  Доппа Раппард-Гобат
В  Фрідхельм Дейс
Г  Філіпп Фрідріх Гіллерт

6. Як звали батька дівчинки, яку Ісус воскресив з мертвих?
А  Яір
Б  Ітро
В  Єремія
Г  Йонафан

7. Як звали рицаря з залізною рукою, який під час повстання 
селян став на їхню сторону?
А  Ульріх фон Гуттен
Б  Гьоц фон Берліхінген
В  Філіпп фон Гуттен
Г  Франц фон Зікінген

8. Де знаходиться ікона Святої Трійці – шедевр російського 
живопису?
А в Ермітажі Санкт-Петербурга
Б в Пушкінському музеї Москви
В в Російському музеї Москви
Г в Третьяковській галереї Москви

9. Який євангеліст оповідає про зустріч Ісуса Христа з самарян-
кою біля Якової криниці?
А  Матвій
Б  Марк
В  Лука
Г  Іван

10. У якому році відбулося зведення Фрідріха Вільгельма 
Менкгофа у сан апостола?
А в 1863 році
Б  в 1848 році
В  в 1872 році
Г  в 1895 році


