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Правильні питання

Б

ог створив людину і наділив її вільною волею. Він
не наказує нам, що маємо робити, а завжди залишає за нами право вільного вибору. І нам треба
самостійно вирішувати: іти цим чи іншим шляхом.
Чимало людей були б не проти, якби Бог замість них
приймав рішення. Як усе було б тоді просто! Ми звертаємося до милостивого Бога й запитуємо: «Як мені поступити? Іти мені цим шляхом чи іншим? Іти мені ліворуч чи
краще – праворуч?» А Він відповідає: «Іди ліворуч!» Однак,
таке рішення було б не нашим і ми були б лише його виконавцями.
Поміч, яку Святий Дух надає, коли ми приймаємо рішення, виглядає по-іншому. Святий Дух допомагає нам ставити правильні питання: «Чи зможеш ти, йдучи цим шляхом,
дотримуватися Божих Заповідей? Чи зможеш ти, прийнявши таке рішення, служити Господові? Чи впевнений ти,
що, прийнявши таке рішення, не заподієш шкоди своєму
ближньому?»
Отже, нехай Святий Дух допомагає тобі ставити правильні питання – і відповідь на них буде легкою.
Імпульс із богослужіння Першоапостола
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Любек –
«Дім Будденброків»

У

Фото: Dietmar Rabich / Wikimedia Commons /„Lübeck, Mengstraße, Buddenbrookhaus -- 2017 -- 0482“ / CC BY-SA 4.s

Любеку, на вулиці Менґштрассе, 4, у затінку церкви
Св. Марії, що побудована в готичному стилі, розташований знаменитий дім Будденброків, родове
помістя сім’ї відомого німецького письменника Томаса Манна і місце, де розгорталися події роману, який завдячує йому своєю назвою. Тут оживає родинна історія любекських купців Будденброків, яка відображена у романі Томаса
Манна «Будденброки», що є шедевром світової літератури і
був відзначений Нобелівською премією. За високими вікнами
бельетажу розмістилася постійно діюча виставка, яка завдяки
майстерним декораціям так сценічно й реалістично відтворює «кімнату відпочинку», «столову» із статуями богів, будденброкський ляльковий театр та чимало інших деталей роману,
що літературна фантазія і дійсність зливаються тут воєдино і
по-справжньому зачаровують відвідувачів. Однак, занурений
у світ XVIII ст. гість швидко повертається до буденної реальності; адже на ділянці позаду дому Будденброків місто, якому
Томас Манн свого часу присвятив есе під назвою «Любек – духовна форма життя», планує звести багатоярусну стоянку, назва якої, до того ж, звучить як невдалий жарт. – «Новий паркінг
Св. Марії».
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Слово із Біблії: Ісаї 42, 9

«Перші пророцтва вже здійснились; нові вам звіщаю, перш
ніж стануться, вам їх оповіщаю».

Бог звіщає нове

Д

орогі брати й сестри, перший Адвент – це прекрасна нагода для усіх нас бути сьогодні тут, у Любеку. Я щиро бажаю, аби серце кожного сповнила
радість Адвенту і щоб ця радість дедалі більше
зростала. Радість Адвенту не прив’язана до календаря, а
зумовлена вірою. Адже календарний Адвент не в кожного
може викликати радість. Я маю на увазі людей, які в час Адвенту не можуть виявляти радість. Наведу простий приклад.
Для деяких людей саме час Адвенту є періодом інтенсивної
праці. Не знаю, чи здатна ця праця викликати радість. У час
перед Різдвом нам пропонують чимало такого, що нам, власне, могло б знадобитися, аби ми стали дійсно вдоволеними
й щасливими. Серед них є чимало людей нашого середовища; вони сумують, бо знають: «Того чи іншого я не можу
собі дозволити придбати». Від цього в час Адвенту ці люди
страждають по-особливому. Вони не кажуть про це, бо соромляться. Їм дуже боляче усвідомлювати: «Я не все можу
собі дозволити».
Адвент – це час підготування до Різдва. Однак, до цього свята готуються не в усіх сім’ях. Деякі люди віддають
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перевагу чомусь іншому. Дехто готується до операції. Інші
– до відходу у вічність близької людини. Є сім’ї, які з тих чи
інших причин пережили розставання чи розлучення. Тому
в деяких наших братів і сестер, дітей і молодих людей час
Адвенту не може викликати радість. Бо саме тепер вони
особливо страждають від розлуки чи розставання. Про це
вони здебільшого не ведуть мову, але їхнє серце не сповнює
радість Адвенту. Я думаю також про одиноких людей. Деякі
з них зустрічають Різдво з тривогою: «Як я відзначатиму це
свято? Чи не буде воно останнім в моєму житті?» Ми могли б
ще продовжити і продовжити цей перелік. Отже, календарний Адвент не завжди викликає в людей радість.

П

ерейдімо тепер до нашої віри. Радість Адвенту, що зумовлена вірою, ґрунтується на тому, що Бог послав Свого Сина,
Якого Ангел іменував Еммануїлом: «Бог з нами».
Дорогий брате, дорога сестро, якщо ти знаходишся у
скрутній ситуації і не знаєш, як тобі ставитися до Різдвяних
подій, то ти все ж можеш виявляти радість; адже Бог з нами!
Ісус Христос прийшов на цю землю. Сьогодні Він зовсім
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Дорогий брате, дорога сестро,
Бог з тобою!

близько з тобою. Бог з тобою! Нехай це додає тобі радості!
Радість, зумовлена Адвентом і вірою, полягає в тому, що ми
знаємо: мій Спаситель гряде! Він неодмінно прийде до мене.
Якщо ти перебуваєш у скрутній ситуації, то Святий Дух нагадує: твій Спаситель гряде. Він іде до тебе! Це – радість Адвенту. Бог з нами! Спаситель гряде! Нехай ця радість дедалі
більше сповнює наші серце й душу.
Слово пророка Ісаї до нашого сьогоднішнього богослужіння пов’язане з Адвентом. Ніхто достеменно не знає, ким був
Ісая. Однак ми знаємо, що свою пророчу книгу він писав в
епоху, коли ізраїльському народові жилося вельми важко.
Його перемогли й поневолили вороги, Єрусалим було зруйновано, багатьох людей вислано у Вавилон. І саме в цей час
Бог послав до Свого народу пророка, який мовив: «Я пошлю Слугу, Який визволить вас від ворожого поневолення. Я
створю для вас щось нове. Я звільню вас і виведу з неволі,
але для цього вам треба також щось робити. Вам треба вірити!». Устами пророка Господь зокрема мовив: «Нові [пророцтва] вам звіщаю, перш ніж стануться, вам їх оповіщаю. Їм ще
немає видимих ознак. Але я запевнюю вас, що пошлю Слугу,
Який буде вам до вподоби. Ви мусите вірити в це. Чому? Бо
збулося те, що Я був звіщав вам раніше: Єрусалим зруйновано, а вас поневолено. А тепер Я звіщаю вам: Ви будете звільнені й повернетеся додому й співатимете – про це йдеться в
наступному вірші – Господові нову пісню».
Перебуваючи в багаторічному полоні, люди впадали у відчай. Ситуація була, здавалося б, безвихідною й погіршувалася дедалі більше. Люди скаржилися, що Бог покинув і забув
про них. Інші казали: «Годі, що тут вдієш?! Нам треба пристосуватися до життя у неволі». А Бог відповів їм: «Ні, ви маєте
співати нову пісню, пісню надії, пісню радості, пісню завзяття». Бог продовжував мовити й звіщати устами пророка: «Ви
маєте прокласти шлях Моєму Слузі. Ви маєте торувати шлях
свого визволення. Вам треба уникати зла. Адже саме непослух став причиною ваших вигнання й поневолення». Отже,
Бог велів Своєму народові торувати шлях до визволення і
вести боротьбу зі злом. Ось на тлі яких подій пророк Ісая виголошував ці слова.
Проаналізуймо слова пророка Ісаї з точки зору Нового Заповіту. Їх знаходимо в Євангелії від Матвія і вони вказують на
Ісуса Христа: «Ось мій Слуга, якого Я вибрав, улюблений Мій,
що Його душа Моя собі вподобала. Я покладу на Нього Духа
Мого, і Він звіщатиме поганам правосуддя» (Від Матвія 12,
18). Отже, якщо поглянути на слова пророка саме під цим кутом зору, то слова «Бог звіщає нове» набувають дещо іншого

значення. Він звіщав про щось абсолютно нове! Про щось
досі нечуване! Бог стане людиною. Він прийде на землю, аби
спасти людей. Отже, те, що Син Божий стане Людиною, було
для людей чимось новим, досі небувалим і нечуваним. Бог
передрікав це тоді, коли ще не було цьому жодних видимих
ознак, і що годі було тоді собі уявити.
У час народження Ісуса в ізраїльтян не було свого царства
й вельми райдужних перспектив. Вони знаходилися під римським поневоленням. І саме в цей час мав прийти Месія? Тоді
була, здавалося б, абсолютно несприятлива ситуація. Ісус
прийшов у час, коли мало хто надіявся на Його прихід. Але
відбулося щось досі небувале; те, що годі збагнути: Діва народила Немовля. Якщо Бог передрікає щось абсолютно нове
й нечуване, то воно неодмінно звершиться – Діва народила
Немовля; Божий Син став Людиною. Бог, отже, створив щось
абсолютно нове.
Ісус Христос створив і запровадив нові стосунки між Богом і людьми. Це було новизною. Він представив людям Бога
як Отця. Тепер Бог був для них не просто всемогутнім Творцем, Який посідає небесний престол, і Якому всі вклоняються. Тепер Він – Отець, Який знаходиться зовсім близько до
людей. Адже Божий Син жив з людьми. Ось чому Бог спочатку звістив, а потім звершив щось абсолютно нове: нові стосунки між Собою і людьми. Ісус представив людям Бога як
люблячого й турботливого Отця: Божий Син став Людиною
і жив серед них.
Ісус Христос створив і запровадив також новий порядок
і приніс людям новий закон. Відтепер усе зводилося не до
того, аби виконувати Закон Мойсея; і хто його виконував
зазнавав благословення, а хто ні – покарання. Ісус запровадив абсолютно новий закон – закон любові до Бога, закон
любові, милості й милосердя. Цей закон був, дійсно, чимось
новим і досі нечуваним. Люди були навіть шоковані цим законом. Господь Ісус наголошував на тому, що приніс спасіння
знехтуваним, грішникам, убогим й стражденним. Сьогодні
люди казали б: «Яка нісенітниця! Хіба грішники можуть спастися?» Так! Саме грішники спасуться! А також убогі й стражденні. Євреям здавалося це тоді абсурдним. Але Ісус Христос
створив і запровадив новий порядок. Бог звістив людям
щось абсолютно нове, досі небувале й нечуване. Саме таке!
Про це Він звіщав устами пророків, останнім з яких був
Іван Хреститель, який розповідав людям: «Він – Месія. Він
визволить нас від гріху. Вірте у Нього!» Він, мовлячи словами
нашої біблійної цитати, казав до них: «Тепер ви маєте співати нову пісню. Тепер вам годі казати: «Авраам – наш батько.
Ми вибраний Богом народ. Ми належимо до цього народу,
тому Бог з нами» (Від Матвія 3, 9). Отже, тепер людям треба
було вірити й слідувати за Ісусом Христом. Іван Хреститель
закликав людей каятися і готуватися до приходу Месії. Він
давав їм конкретні поради. Багатим, воїнам, митникам – усім
НС, 5/2018
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Ісус Христос створив нові стосунки
між Богом і людьми.

він казав, що вони мають робити: «Наверніться до Бога й
зазнаєте спасіння!» Потім прийшов Ісус Христос, Який визволив людей від гріха й відкрив їм шлях до єднання з Богом. Так
здійснилася Божа обітниця.
Якщо подивитися на слова пророка під сучасним кутом
зору, то вони звучать дещо по-іншому: «Те, що я звіщав вам
раніше, звершилося». Син Божий прийшов у цей світ, приніс
Себе у жертву, запровадив новий порядок – усе збулося. І тепер Святий Дух мовить нам: «Нові [пророцтва] вам звіщаю,
перш ніж стануться, вам їх оповіщаю». Що є новизною нинішнього часу? Обітниця Ісуса Христа: «… то повернуся і вас до
Себе візьму, щоб і ви були там, де Я» (Від Івана 14, 3). Отже,
для нас важливо сьогодні готуватися до Другого Пришестя
Ісуса Христа. Це – наш духовний Адвент. Коли саме воно
відбудеться? «Син Чоловічий прийде тієї години, що про неї
ви й не думаєте» (Від Матвія 24, 44). Але Господь звіщає нам
це, перш ніж воно станеться. Господь звіщає нам, що повернеться ще до того, як будуть наявні ті чи інші видимі ознаки.
Він прийде тієї години, що ми про неї й не здогадуємося.
Я знаю, що часто веду мову про це; але для мене вельми
важливо ще і ще раз підкреслити, яким буде час перед Другим Пришестям Господа. З одного боку, ми думали й думаємо, що Новоапостольська церква має бути поширеною в усіх
країнах світу ще до Другого Пришестя Господа; що апостоли
мають запечатати Святим Духом якомога більшу кількість
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душ світу – бо має бути віднайдена остання душа. Лише тоді
Господь прийде.
Та, ні ж бо! Інакше, нам ще довго довелося б чекати.
У нас побутувала думка, що перед Пришестям Господа на
Землі будуть відбуватися неймовірні речі: війни й жахіття.
Зараз я перебуваю тут, у Любеку, де людям живеться доволі
добре. Тут немає жодних ознак війни чи неспокою; усім тут,
навпаки, живеться вельми комфортно.
Отже, ми не можемо ставити Пришестя Господа в залежність від воїн чи заворушень; інакше нам доведеться чекати,
поки, приміром, у Любеку розпочнеться війна? – А це неправильно!
«Я прийду тієї години, що про неї ви й не думаєте», – ось як
все просто. Господь Сам вирішить, коли Йому прийти. Він неодмінно повернеться. І цьому не передуватимуть якісь особливі видимі ознаки. Але: «Я звіщаю і кажу вам про це. Я незабаром прийду!» І більше нічого. Ми не можемо ставити Друге
Пришестя Господа в залежність від подій світу чи обставин
власного життя. Адже в історії і раніше відбувалося чимало
страхітливих подій. Раніше людям, також жилося добре. Тому
це не може бути передумовою чи ознакою Пришестя Господа. Єдиною ознакою цього є слова Господа: «Я звіщаю і кажу
вам, що незабаром прийду!» Як саме це відбудеться, нам годі
збагнути, як і – народження Ісуса Дівою Марією. Це непідвладне нашій уяві. Я час від часу намагаюся собі уявити, як
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саме все ж відбудеться Пришестя Господа, бо молодь мене
не раз запитує про це. Однак, чим більше я розмірковую над
цим, тим менше знаходжу відповідей на свої питання. Цьому немає жодних пояснень. Не витрачаймо на це свої час
і зусилля. Це – питання віри. Господь повернеться і візьме
нас до Себе. Адже Він не раз вів про це мову. Я вірю в це. Як
саме Він це зробить, мені, власне, байдуже. Господь створить
щось нове, досі небувале й нечуване. Покладімося на Нього.
Він створить і запровадить нове спілкування, нові стосунки з Богом. Ми перебуватимемо зовсім поруч з Ним і побачимо Його, як є. Взаємини Бога з людьми будуть абсолютно новими, досі небувалими. Відкуплені ввійдуть в Боже Царство й
перебуватимуть разом з Богом. Тоді ми побачимо щось нове,
досі небувале: нове створіння, яке через гріховність і недосконалість сьогодні ще скрите від нас, людей… Але згодом
воно стане явним. Саме про це Господь звіщає нам сьогодні.
Чого Він очікує від нас? – Віри. Він очікує, аби ми співали нову
пісню. Аби ми не скаржилися й не нарікали без кінця, як це
робив ізраїльський народ у Вавилонському полоні.
Дорогі брати й сестри, вірмо в Друге Пришестя Ісуса Христа! Співаймо все частіше нову пісню, пісню надії, пісню
довіри, пісню радості: «Мій Господь гряде! І я перебуватиму
вічно поруч з Ним!» Нехай жодні турботи, негаразди чи недосконалість не заглушують нашу нову пісню. Нехай вона лунає
дедалі частіше.
Не мирімось зі своєю недосконалістю! Ведімо боротьбу зі
злом! Якщо нам доведеться впасти, то підіймаймося знову й
знову. Брате, сестро, не здавайся! Продовжуй вести боротьбу зі злом, перемагай його! Борись і ставай новим створінням у Христі.
Працюймо над нашою єдністю! Готуючись до Другого Пришестя Господа, вельми важливо плекати її. Отже, турбуймося
про єдність у громадах. Наскільки це можливо, гуртуймося
і живімо в мирі й злагоді з людьми зі свого оточення. Зростаймо у любові, зрощуймо чесноти Ісуса Христа – не буду
зараз наводити їхній увесь перелік. Про них ми чуємо під час
кожного богослужіння. Одними поступками й вчинками ми
не заслужимо на спасіння. Але ми маємо готуватися до Другого Пришестя Господа й долати будь-які перепони на цьому
шляху.
аше слово сягає далеко в майбутнє. Якщо ми, Господня Невіста, будемо з милості взяті на Небеса й потрапимо на весілля Агнця, яке Він передрік, то там Він нам
також звіщатиме про щось зовсім нове. Про це Він вже тепер
веде з нами мову. Господь прийде за Своєю Невістою у силі
й славі й запровадить Царство Миру. Це також буде чимось
абсолютно новим і відбуватиметься в час, про який люди й не
будуть здогадуватися. Тоді на Землі відбуватимуться страшні
лихоліття і разом з ними – неабиякий розгул зла. Як саме, нам
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невідомо – але тоді повною мірою проявиться влада й сила
зла. І коли людям буде нестерпно важко, то саме тоді Господь
Ісус повернеться разом зі Своєю Невістою на Землю. Тоді Він
зв’яже зло. Про це читаємо в Біблії. Тоді Ісус запровадить нові
стосунки з людьми; Євангеліє буде безперешкодно проповідуватися усім людям й вони зможуть віднайти шлях, який веде
до Ісуса Христа; завдяки вірі в Ісуса Христа вони зазнають відкуплення від зла й увійдуть у нове створіння. Це створіння
буде зовсім іншим, буде новим. Любі брати й сестри, це – наше
майбутнє. Сьогодні нам треба вірити в нього. Бо ще немає
видимих ознак. Отже, твердо вірмо в це; досі виповнилося

АПОСТОЛ
РОЛЬФ КАМЕНЗІНД
«Я взяв для себе таку
думку: «Бог з тобою!» «Бог з
тобою!» - у будь-якій ситуації: добрій чи поганій. Передаваймо цю впевненість
людям зі свого оточення,
аби вони не почували себе
одинокими».
АПОСТОЛ
ЖАНО ЛЯЙБФРІД
«Божа воля – бути разом з
нами й давати нам усе. Під
час кожного богослужіння
Бог мовить: «Не забувай, Я
бажаю, аби ми разом перебували у вічності».

АПОСТОЛ
ВАЛЬТЕР ШОРР
«Чи визначає Друге Пришестя Ісуса Христа нашу поведінку й нашу сутність? Чи
ведемо ми мову про Друге
Пришестя Ісуса Христа й
поза богослужіннями? Чи
розмірковуємо ми над тим,
що Господь може повернутися вже сьогодні?»
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все, що Господь передрікав. Тому співаймо нову пісню: пісню
довіри, пісню завзяття і радості. Прокладімо шлях для спасенного діяння Господа й долаймо будь-які перешкоди на цьому
шляху. У цьому полягає наша активна праця в час духовного
Адвенту.

гріхи. І ми маємо Його. Ми потребуємо Відкупителя, Який
веде нас до вічного єднання з Богом, до Божої розкоші. Самотужки, виключно ділами нам годі осягнути цього. Без Відкупителя ми ніколи не здобудемо зрілості, яка необхідна для
того, аби в День Господній належати до Невісти Ісуса Христа.
Ми потребуємо Відкупителя і ми маємо Його.

Після співпроповідей апостолів Першоапостол продовжив: Адвент – це особливий час. Його нерідко й справедливо пов’язують з постаттю Івана Хрестителя, який звіщав
про прихід і діяння Ісуса Христа. Його заклик «Покайтеся і
наверніться!», щоправда, не всім приходився до душі. Але,
дорогі брати і сестри, покаяння і навернення – це невід’ємна
складова духовного Адвенту.
Готуючись сьогодні вранці до святкування Святого Причастя, а разом з ним до Господнього Дня, розмірковуймо дедалі більше над процесом покаяння і навернення. Не хочу
читати моралі, адже не про це мова, однак, усім нам треба
усвідомити, що ми потребуємо відпущення гріхів. Уявімо
собі на хвильку, що Бог нам каже: «Прийшов кінець відпущенню гріхів. Я більше не прощатиму їх вам!» І через 2 хвилини двері Небесного Царства на назавжди зачинилися б.

Давайте каятися і навертатися, давайте співати нову пісню!
Про впевненість і милість, які ми маємо; про те, що осягнемо єднання з Богом. Ось слова нової пісні: «Він поступив зі
мною несправедливо. Та годі! Невдовзі ми будемо з Господом і все дочасне відійде в минуле. Навіщо мені обтяжувати
себе скаргами й докорами?» Давайте прощати один одному!
Давайте співати нову пісню, а не повертатися в минуле й
згадувати про давні історії. Давайте співати нову пісню і все
більше вести мову про наше спільне майбутнє, аніж – про
прикре минуле.
Дорогі брати й сестри, відзначаючи Святе Причастя, глибоко усвідомлюємо, що ми неодмінно потребуємо Відкупителя, і що ми маємо Його. Тому співаймо нову пісню: пісню
надії, пісню прощення і пісню примирення.

Адже в нього можуть увійти лише абсолютно чисті від гріха
люди. А чи є ми такими? Як швидко приходять до нас думки,
що не до вподоби Богові? Як швидко ми вимовляємо слова,
які не відповідають сутності Ісуса Христа? Нерідко ми не робимо, як бажаємо, добро, а – зло, яке, власне, не хочемо робити і так далі.
Я навів це як приклад, аби підкреслити важливість прощення гріхів. Ми потребуємо Відкупителя, Який прощає нам
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ОСНОВНІ ДУМКИ:
Бог звіщає нам майбутнє, аби ми готувалися до нього.
Віра в Друге Пришестя Ісуса Христа сповнює нас надією,
силою і радістю. Правильно готуватися до цієї події означає орієнтуватися в своєму житті на Божі волю і сутність.

С ЛОВО Й ВІРА | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ

Послання
ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 09.08.1957
ПРОФЕСІЯ: працівник районної адміністрації
АПОСТОЛ з 11.03.2012
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Північно-Східна Німеччина, Данія, Фінляндія, Гренландія,
Ісландія, Норвегія, Швеція

Фото: архів

апостола

АПОСТОЛ
ЙОРҐ ШТАЙНБРЕННЕР

Сталося не так, як гадалося

3

Фото: Йорґ Штайнбреннер

грудня 2018 року Першоапостол проводив богослужіння
братам і сестрам громади м. Любек. На це богослужіння
були запрошені також брати й сестри, які підтримували
й підтримують духовну працю в скандинавських країнах.
Упродовж багатьох років з неабияким завзяттям і любов’ю вони
виконують цю важливу працю. Деякі з них долучилися до неї ще
в час діяльності Окружного апостола Кноблоха й відгукнулися на
його заклик вивчати мови скандинавських країн. На початку цієї
«місіонерської діяльності» створювалися також церковні хори,
спів яких викликав неабияку радість у громадах Північної Європи.
Місіонерську діяльність, яку здійснювали в 1970-х та 1980-х роках, пов’язували з великими очікуванням і плекали надію на кількісне зростання громад та їхніх членів. Зростання у цих країнах,
щоправда, відбувалося дуже по-різному й загалом виявилося незначним.
Під час богослужіння у Любеку Першоапостол підкреслював,
що зростання нашої Церкви відбувається в різних країнах світу
по-різному. Він наголошував також на тому, що довершення Божої
справи не залежить від кількості душ, які запечатані Святим Духом.
Ця втішна думка стосується також Фінляндії. Раніше чимало людей

залюбки приходили там на концерти фінського чоловічого хору;
адже у Фінляндії люблять хоровий спів. І все ж знайшлася незначна кількість місцевих жителів, які були запечатані Святим Духом.
Брати і сестри з Німеччини з великою любов’ю здійснювали опіку
над цією невеличкою черідкою; деякі з них, щоправда, сумували з
приводу незначного «успіху».
У 2016 році з Конґо та Малаві у Фінляндію на правах біженців переселилися декілька братів і сестер, серед них священик із сім’єю,
а також чимала кількість дітей і молоді. Їх розмістили на відстані
ста кілометрів на північ від громади Турку. Вони непокоїлися, що
не мали змоги відвідувати новоапостольські богослужіння. Згодом одна з соціальних працівниць допомогла цій сім’ї встановити
контакт з відповідальними за цей регіон братами в сані й переїхати в південну частину країни.
Під час богослужіння з конфірмацією 2017 року шість молодих
людей отримали благословення з нагоди Конфірмації, серед них –
5 рідних братів і сестер віком від 14 до 18 років, які разом з своєю
матір’ю, яка стала вдовою, та 6 іншими братами і сестрами упродовж багатьох років жили в одному з африканських таборів для
біженців. Там у них не було можливості отримати це благословення. Коли ці молоді брати і сестри стояли біля вівтаря й дивилися на
мене, то я відчував їхнє палке, сповнене Божого остраху бажання
отримати Боже благословення.
Це свідчить про те, що духовна праця у Фінляндії була немарною. Вона, хоча в усіх були свої сподівання, усе ж принесла плоди.
Якби тоді в Фінляндії не були створені новоапостольські громади,
то наші брати й сестри з Африки не мали б змоги відвідувати свою
Церкву. Господь дивиться далеко за межі горизонту людських
міркувань і планів. Я впевнений, що в цьому ми ще більше переконаємося й будемо неабияк здивованими під час Його Другого
Пришестя.
Йорґ Штайнбреннер
НС, 5/2018
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МІРКУВАТИ –
СЛІДУВАТИ
Гумор –
сміх, який не ранить

Фото: © contrastwerkstatt – Fotolia.com

П

ід час сніданку в нас, буває, випадає з
рук хліб з повидлом і, звичайно, саме
липкою стороною – на новеньку блузку чи сорочку. Людина, якій притаманне почуття гумору, поставиться до цього з
посмішкою. Про це, як ми добре знаємо, не раз
вів мову відомий письменник Отто Юліус Бірбаум. Він зокрема наголошував на тому, що до недоліків світу і людей, до повсякденних прикрощів
та невдач треба ставитися спокійно і з почуттям
гумору. Гумор позбавляє нас непотрібних виснажливих роздратувань чи обурень, й допомагає
уникнути викликаних стресом недобрих слів.
Гумор – це талант, який деяким людям притаманний від народження. Вони вміють викликати
в людей посмішку й навіть буденним явищам
надавати веселого колориту. Це, звісно, талант.
Та навіть менш схильна до гумору людина може,
якщо забажає, учитися гумору. Ні! Не поспішайте, будь ласка, викликати у людей з оточення
сміх своїми не завжди дотепними жартами. Вас
може спіткати невдача. Так як вона спіткала
одного з ораторів, який під час панахиди намагався втішити присутніх і розповів недоречний
жарт про померлого. Не кожна людина володіє
даром гумору, не кожна вміє вправно оперувати жартами й викликати у присутніх посмішку,
не ображаючи та не ранячи їх. Учитися цьому
– це шлях, йдучи яким спіткнувся не один мандрівник.
Значно легше у цьому відношенні все ж засвоїти іншу сторону гумору – працювати над
тим, аби мати веселу вдачу. Ось священик під
час проповіді знову веде мову про те, що Мойсей увійшов у ковчег. Це невірно! Як ми реагуємо на цю помилку? Холерично? – «Такого не

може бути! Він так і нічому не навчився?» Меланхолічно? – «Ах, як прикро! Такі помилки гасять
дію Святого Духа!» Чи флегматично? «Та нехай! Я
не реагую на таке, інакше мені доведеться впродовж цілого дня тамувати обурення». Або можна просто разом з священиком щиро посміятися
над цією прикрою помилкою.
Мова, звісно, не йде про те, аби сміятися до
скону з будь-якого приводу, навіть коли рушиться церковна будівля. Якщо людей цькують
чи завдають їм шкоду, то треба приходити їм на
допомогу, а не зловтішатися: «Яке щастя, що зі
мною подібне не трапилося». Маючи неабияку
довіру до Господа й виявляючи тверду віру в
те, що Він про все знає і завжди поруч, я не буду
сприймати за перепону будь-яку палицю, яку
підставляють мені недоброзичливі приятелі чи
будь-яку невдачу – за нищівну поразку.
У маленьких дітей, коли вони гублять улюблену іграшку, рушиться світ. Ми розуміємо їх і
знаємо, що їм ще не вистачає життєвого досвіду.
Але ми, дорослі, не раз переконувалися в тому,
як Господь надає допомогу, прокладає шлях й
відкриває, здавалося б, наглухо закритий вихід. І
все ж не один дріб’язок виводить нас з душевної
рівноваги.
Апостол Павло, очевидно, саме це мав на
увазі, коли писав: «Коли я був дитиною, говорив
як дитина, думав як дитина, міркував як дитина.
Коли ж я став мужем, покинув те, що дитяче».
Ми, дорослі, інколи сміємося з дитячих страхів
і міркувань. Тож усміхаймося, повністю покладаючись на Божу поміч і виявлячи почуття гумору,
коли в нашому житті, буває, не все складається
якнайкраще: «Спаситель турбується про тебе!».
НС, 5/2018
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Конфірмація
в спальній
кімнаті
Я – уже літня людина й належу
до парафіян старшого покоління. Із досвіду мені відомо, що
Бог водить нас іноді стежками,
значення яких одразу годі збагнути. Проте згодом виявляється,
що вони обертаються для нас
благословенням.
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1938 році, напередодні Другої
світової війни, мій батько був
настоятелем однієї з громад
Північної Німеччини. Це не подобалося відданому нацистському режимові керівникові закладу, у якому він
працював. І він наполіг на примусовому
переведенні мого батька в невеличке
містечко Вестфалії. Усій нашій сім’ї, яка на
той момент складалася з 4 осіб, довелося
переїжджати в нове місце. Там ми виявилися єдиною новоапостольською сім’єю.
Поблизу, щоправда, жила ще одна сестра по вірі. Коли розпочалася війна,
то нашого батька забрали на фронт. А
власник старовинного будинку, у якому
оселилася наша сім’я, відібрав у нас дві
кімнати для власних потреб.
Під час чергової відпустки наш батько просив господаря повернути дві інші
кімнати. Та він зробив це лише наприкінці
війни. Коли союзники наближалися до нашого міста, то власник будинку попросив
нас наклеїти на всіх дверях кімнат надпис,
що в них проводяться богослужіння. Чоловік робив це з меркантильних міркувань, він бажав зберегти майно, яке майже за безцінь придбав напередодні війни.
Отже, відтепер у нашому будинку тривалий час відбувалися богослужіння,
оскільки серед біженців, які прибували
після закінчення війни в незруйноване
маленьке містечко, були й новоапостоль-

ські християни. Усі приходили в наш дім,
аби побувати на богослужінні. Щосуботи ввечері ми виносили зі спальні меблі,
розставляли стільці й лави. Нашу стару
фісгармонію, яка неабияк відсиріла у
вологому помешканні, ми розташували
біля вівтаря, яким слугував нам комод.
Ми накривали його білою скатертиною.
Кухню перед початком богослужіння використовували як захристя, а під час богослужіння – як кімнату для матері й дитини.
Особливо хвилюючий момент наша
маленька громада пережила у Вербну
неділю 1947 року. На запрошення мами в
наше невеличке містечко завітав апостол,
відповідальний за діяльність Церкви в
Північній Німеччині й Гамбурзі. Апостол,
якого напередодні було зведено в сан,
дарував благословення з нагоди Конфірмації мені та ще одній сестрі, сім’я якої
під час бомбардувань у регіоні Нижнього
Рейну втратила все майно й знайшла прихисток у нашому місті.
Наприкінці 1949 року мій батько повернувся з полону додому. Ще кілька місяців богослужіння Новоапостольської
церкви проходили в нашому домі. За цей
час громада зросла, і згодом ми переїхали в приміщення старої школи. Примусовий переїзд із Північної Німеччини до
Вестфалії, як виявилося, обернувся для
нас неабияким благословенням.
Й. П.
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Псалми
Чимало текстів псалмів сьогодні, як і
тисячі років тому, виконуються як пісні. У
церковній хоровій теці міститься чимало
пісень з текстом псалмів, приміром, «Господь – мій Пастир».
Слово «ПСАЛОМ» походить від грецького «псалмос»
й означає «пісню» або «молитву», яка супроводжується
грою на струнному інструменті, приміром, на арфі. Книгу, в якій зібрані псалми, називають «Псалтир». Псалтир
– це одна з найулюбленіших і найвідоміших книг Священного Писання. У ньому зведені 150 псалмів.
Псалмам налічується вже багато років. Чимало з них
були складені ще під час виходу ізраїльтян із Єгипту.
Пізніші псалми датуються часом після Вавилонського
полону. Отже, ПЕРІОД ЧАСУ, під час якого складали
псалми, охоплює майже тисячу років. Найпізніші псалми були написані у ІІ ст. до Різдва Христового.
Зміст Псалмів відображає ДОСВІД ВІРИ народу Ізраїлю.
Текст псалмів виголошували як молитву чи виконували як пісню у супроводі музичного інструменту під час
богослужінь та з інших нагод. Тому перед окремими
псалмами знаходимо МУЗИКАЛЬНУ ПРИМІТКУ, як от:
«для флейти», «для струнних інструментів», «для хору»
чи «для голосного співу».
Хто саме є автором тих чи інших псалмів, невідомо.

Фото: © Petar Bonev – Fotolia.com

ЦАРЕВІ ДАВИДОВІ приписують авторство 83 псалмів.
Інші псалми склали храмові поети й музиканти. Ними
молилися до Бога, величали Його, скаржилися на Нього чи виливали свою душу, коли було нестерпно важко.
Псалми охоплюють усі сфери життя – від святості Бога
та Його творіння, обрання Божого народу й аж до людських страждань і щоденної праці.
Ред.
НС, 5/2018
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ЗАНЯТТЯ СПІВОМ І МУЗИКОЮ З ДІТЬМИ

Будь-яка дитина уміє співати
Понеділок уранці. Бен співає. Він, власне кажучи, співає щодня: у вівторок і в середу,
та в інші дні тижня. Він співає про все, що його оточує: про чищення зубів, про зачісування і навіть – про те, як під час сніданку намазує хліб маслом. Він кладе ці пісні на
свою мелодію. Хлопець любить також складати власні тексти до пісень, які вивчає на
репетиціях окружного дитячого хору. Його подруга Софі натомість не любить співати, хоча вдома постійно слухає компакт-диски з улюбленою музикою. У дитячому хорі
вона мовчки стоїть поруч з іншими дітьми й навіть не наважується розкрити рота.
Чи значить це, що в Софі немає хисту до співу?
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М

узика здатна приносити насолоду й душевний спокій, а також сповнювати життєвою
наснагою. З допомогою пісні можна заколисати дитину чи довести до відчаю сусідів.
Спів – це мова, з допомогою якої можна висловлювати свої почуття, переживання й сподівання. Він сприяє
підвищенню власної самооцінки, дарує радість і додає
впевненості. Спів допомагає розвіяти тугу чи вгамувати
душевний біль. Під час спільного виконання пісень чи
гри на музичних інструментах у дітей формуються навички міжособистісного спілкування, адже саме так малеча
краще вчиться володіти власними почуттями й ставитися
з розумінням до почуттів ближнього.

Чому спів є важливим?
У наші дні багато дітей взагалі не вміють співати, бо їхні
батьки не співають разом з ними. Якщо ще 40 років тому
близько 90 відсотків дітей початкової школи вміли гарно
співати, то сьогодні на це здатні небагато. Згідно з дослідженнями лікарів-отоларингологів університетської клініки
м. Лейпцигу (Німеччина), голосові зв’язки у переважної
більшості дітей Німеччини є недорозвинутими, бо вони не
вправляються у співі. Тому музикальний слух в молодших
школярів є також недорозвинутим, а голос – кволим. Їхній
голос швидко стає хриплим.
Спів, окрім цього, є важливим для формування дитини
як особистості: дитина стає більш чуйною, у неї покращується сприйняття часу й простору, покращуються напруга й релаксація, ритм і звучання, а також пов’язані з
цим інші голосові й музикальні властивості. Спів робить
людину життєрадісною, позитивно впливає на розвиток
мовлення дитини, на її успішність у школі та соціальну поведінку. Новітні дослідження показують: спів покращує навіть захисні сили організму. Він формує почуття спільноти
й сприяє згуртуванню дітей у колективі. Завдяки співу діти
у наш неспокійний час можуть долати свій страх. Окрім
цього, під час заняття співом і музикою хлопчики й дівчата
вчаться слухати й виконувати важливі правила.
Незважаючи на позитивний вплив занять співом й музикою на розвиток дітей, все ж доводиться констатувати, що
з кожним роком вони все менше співають в колі сім’ї. На
речі, що не приносять матеріальної вигоди, у людей часто
просто не вистачає часу. Суєта, конкуренція і нетерпимість
уже давно стали невід’ємними атрибутами повсякденного
життя. Будь-яка людина, будь-яка дитина однак відчуває

потребу в сімейному затишку й захищеності, в близьких
людях та друзях. Вона прагне знайти заняття до душі й
виразити себе. Саме такі цінності треба плекати у наших
братів і сестер, а особливо – в учасників хору.

Спільний дитячий спів
Церковний дитячий хор є неоціненним скарбом. Іспанське крилате висловлювання гласить: «Дитячий спів – це
вхід у небеса». І справді, брати й сестри захоплено слухають під час богослужіння спів дитячого хору. Діти пов’язують з музикою емоції, які дорослі іноді ігнорують. У пісні
вони висловлюють свою любов до Бога й одночасно показують, наскільки почувають себе затишно й комфортно
в громаді. Вони неабияк пишаються своїми спільними
досягненнями. Учасники хору самі хвалять себе за спів. У
них з’являється стимул вивчати нові пісні; вони докладають зусиль, аби співати все краще й краще. Окрім цього,
пісні з наших збірників знайомлять малечу з важливими
духовними істинами. Під час вивчення нових пісень діти
засвоюють важливі положення віри набагато швидше, ніж
під час сухого ознайомлення з ними на заняттях недільної
школи; і зберігають їх у своєму серці впродовж усього життя. Це допомагає їм поратися з нелегкими життєвими ситуаціями. При цьому для дітей існує чотири рівні мотивації:
діти мають змогу виразити себе в колективі й почувають
себе комфортно; вони вчаться пізнавати й розуміти свою
віру, демонструвати її іншим й жити відповідно до неї. Під

Як залучити дітей до
співу?
n Самому співати

Маленьким дітям спочатку не до снаги вивчити пісню по
нотах на фортепіано чи гітарі. Добре їм наспівувати мелодію.
Коли дитина вивчає мелодію, наслідуючи іншого, а не з допомогою компакт-диска, то вона чує не лише мелодію, а й
фізично сприймає музику як вібрацію та м’язову напругу.
Особливо добре дитина робить це тоді, коли прикладає своє
вухо до спини виконавця. Добре, коли дитина вивчає пісні
разом з однолітками, адже дітям властива однакова звукова
вібрація.
НС, 5/2018
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час спільного виконання пісень діти почувають себе важливою частиною громади. Для цього треба організовувати
для них регулярні виступи перед глядачами і надавати їм
можливість брати участь у різноманітних музичних заходах. Коли діти є вмотивованими й залюбки беруть активну
участь у музичному житті Церкви, то в старшому віці вони
теж почуватимуть себе невід’ємною частиною громади.
При цьому важливо, щоб пісні, які пропонуються дітям для
вивчення, сприяли їхньому музичному розвиткові. Такий
розвиток дитини можна порівняти з доглядом за рослиною.
Ми не тягнемо рослину за стебло, аби вона швидше росла.
Так само не варто змушувати дитину займатися музикою.
Треба зважувати всі за і проти, якщо ви хочете, щоб ваша дитина здобула музичну освіту з її надто високими вимогами.
Батьки й вчителі нерідко при цьому чинять тиск на маленьку дитину, намагаючись прискорити її природній музичний
розвиток. У багатьох дітей пропадає тоді мотивація, а на заняття з музики вони ходять неохоче. Не варто також змушувати дитину грати на музичному інструменті. Краще запропонувати їй самостійно обрати інструмент, який припаде до
душі й на якому вона сама забажає грати.

Спів у колі сім’ї
Музичне навчання дитини розпочинається ще в утробі
матері. Внутрішнє вухо належить до людських органів, які
формуються в плодові в перші тижні вагітності: в ембріона
віком чотирьох із половиною місяців уже повністю сформований орган слуху. Немовля ще до появи на світ постійно
чує серцебиття та голос матері. Отже, у момент народження
дитина володіє дієздатним музичним інструментом: власним голосом. Щойно народившись, немовлята прекрасно
володіють органами дихання і з їх допомогою імітують звуки свого середовища. Вони невтомно випробовують свої голосові можливості: вимовляють свої перші звуки, спонтанно мугикають чи лепечуть, імітуючи спів. Немовля ретельно
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випробовує увесь звуковий діапазон і з допомогою голосу
здатне виражати свої потреби, бажання і почуття.
Піврічне немовля імітує голос матері, видаючи певні звуки приблизно в однаковій із нею тональності. Маленькій
дитині до вподоби наслідувати звуки природи й ритмічний стукіт різних предметів. Батьки є найважливішими педагогами в цьому примітивному навчанні дитини музиці й
співу.
Діти сприймають спільний з татом чи мамою спів чи гру
на музичних інструментах як розвагу й вчаться при цьому
зосереджуватися, прислуховуватися до інших, упевненими стають їхні ритм, такт і темп. Вони тренують свій голос
під час співу й мовлення, розширяють, так би мовити, свій
музикальний словниковий запас, експериментують із мелодіями і таким чином виражають свої почуття. При цьому
спів є для дітей веселою розвагою й відбувається у формі
гри. Будь-яка маленька дитина вірить, що вміє гарно співати. Тому марно переконувати дитину в тому, що їй необхідно спершу займатися співом, а потім вона зможе правильно співати.
Голосові органи (голосові зв’язки) є в кожної дитини, за
винятком дітей з уродженими дефектами. Шляхом наслідування дитина вивчає рідну мову, а також акцент і діалект

n Рухи під час співу
Добре, коли заняття співу проходять удома не вимушено, а в довільній, ігровій формі. Батьки разом зі своїми
дітьми можуть співати пісні, які малеча вивчила в недільній школі чи під час репетиції дитячого хору. Батьки можуть обговорювати разом з дітьми текст пісень й малювати картинки до окремих куплетів. Текст дитячих пісень
можна легко відобразити з допомогою жестів та рухів, які
батьки придумують разом з дітьми. Особливо малі діти,
щойно чують музику, то починають виконувати рухи й
танцювати.

n Навчатися, граючись
Коли батьки враховують потреби дітей і спільно з ними
придумують музичні ігри, то діти завжди будуть охоче займатися співом і музикою. Можна, приміром, виконувати
пісні в різному темпі й тональності, а тексти пісень змінювати, або ж самостійно придумувати їхнє продовження.
Діти люблять експериментувати своїм голосом. Вони
залюбки прикидаються іншою людиною, тваринкою чи
предметом і відповідно співають як цар, слон чи лійка.

регіону, в яку проживає. Дитина вчиться співати шляхом
наслідування виконавців пісень. Першими «учителями
співу» для дітей є люди, з якими вони перебувають у стійкому емоційному зв’язку. Дорослим треба співати з дітьми
не лише в зручній для них тональності, аби не обмежувати
діапазон звучання їхнього голосу лише тональністю побутового мовлення.

Страх перед хибним співом
Чи, справді, Софі, яка не любить співати в дитячому хорі,
не має музичного слуху? Причина тут, очевидно, в іншому.
Загалом, кожна фізично здорова дитина здатна співати.
Семирічна Софі раніше також любила співати, аж поки напередодні святкування Різдва в дитячому садочку дітям не
запропонували вивчити нову різдвяну пісню. Софі завзято долучилася до репетицій, співала гучно й, на жаль, не
завжди брала правильну ноту. «Ти хибиш!», – зауважувала
Анніка, яка стояла поруч. «Буде краще, якщо Софі не співатиме, вона нам заважає», – підтримала її Йоганна. Після
цього вихователька не раз намагалася переконати Софі
співати спільно з усіма в хорі й не брати близько до серця
зауваження подруг. Однак це не допомогло. Софі навідріз
відмовлялася співати в хорі. Лише через декілька років
Існує багато дитячих пісень, які можна виконувати щодня,
щотижня чи з нагоди будь-якого свята. Отже, дитина може
вивчати саме ту пісню, яка їй в даний момент до вподоби.

n Урізноманітнення
Батькам треба намагатися співати разом з дітьми як
старі, відомі, так і нові пісні; як веселі й сумні, так і швидкі
й повільні. У той час як маленькі діти, чуючи музичний канон, затуляють собі рученятами вуха, бо налякані певним
хаосом, то діти старшого віку, виконуючи короткий канон
зі зрозумілим для них текстом, знайомляться з багатоголоссям.

n Побільше відваги
Деякі дорослі залюбки ознайомлювали б своїх дітей
зі світом музики, однак вважають, що не мають хисту до
музики й не знають, як надати допомогу. Такі батьки можуть використовувати компакт-диски із записами дитячих
пісень і виконувати їх разом з малечею. Батьки можуть записати свою дитину на курси раннього музичного розвитку, які пропонуються практично в кожному населеному

керівник окружного дитячого хору знайшла підхід до Софі
й заохотила її співати. Після того, як Софі кілька репетицій
поспіль просто мовчки стояла поруч з іншими дітьми, а
згодом взагалі відмовилася співати, то під час наступної
репетиції керівник хору вручила їй дві барабанні палички.
«Нам терміново потрібен хтось, хто міг би відбивати чіткий
ритм. Чи не погодилася б ти на це?» – поцікавилася вона.
Після деякого вагання Софі охоче взялася за нове доручення й вивчила, сама того не помічаючи, пісню, якій вилися інші діти у хорі. Коли під час богослужіння для дітей хор
виконував цей твір, то Софі не лише відбивала ритм, а й
тихенько підспівувала. І цього разу потрапляла в усі ноти.
Марайке Фіннерн
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пункті (можна також поцікавитися в місцевій музичній школі), а потім попросити
дитину навчити їх пісень, які вони вивчили
на заняттях. У збірнику пісень для наймолодших «Співаймо разом», який нещодавно вийшов у світ у видавництві Новоапостольської церкви,
зібрано чимало простих пісень і порад щодо проведення
ігор, які ідеально підходять для сімейного дозвілля. Дорослі
повинні розуміти, що під час заняття співом чи музикою в колі
сім’ї не варто прагнути будь-якою ціною домогтися ідеального виконання музичного твору. Головне – це отримати радість
від спільного проведення часу й заняття співом і музикою.

n Спільна гра на музичних інструментах
У «Збірнику дитячих пісень» представлено 235 як старих,
так і нових, як відомих, так і менш відомих дитячих пісень.
До кожної пісні додаються ноти для фортепіано й гітари. Як
і в будь-якому збірнику дитячих пісень, тут подані картинки з
відповідним коментарем.
Треба зазначити, що дитячі пісні здебільшого не відзначаються особливо глибоким релігійним змістом.
НС, 5/2018
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БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ

У що вірять люди?
Християни вірують у Бога, Отця, Творця Неба й Землі. Вони вірують в Ісуса Христа,
Спасителя. І вони вірують у посередника Божої мудрості, у Святого Духа. Ця віра
є, власне кажучи, всеохоплюючою. Однак мало не щодня з преси й телебачення ми
довідуємось про інтерес людей до різних інших вірувань. Наявність різноманітних
окультних, езотеричних, містичних й екстрасенсорних течій свідчить про те, що
декому не вистачає віри в єдиного Бога.

Щ

е в багатьох книгах Старого Заповіту можна
довідатися про людей, яких не задовольняла юдейська богослужебна практика. Окрім
юдаїзму, вони сповідували й язичницькі культи. Ці люди приносили жертви богиням і богам сусідніх народів. У Першій книзі Хроніки читаємо: «Але вони були невірні
Богові своїх батьків і заходилися блудити за богами народів
тієї землі, яких Бог знищив перед їхніми очима». Пророчі книги
також рясніють подібними звинуваченнями на адресу народу
Ізраїлю, який не раз цурався істинного Бога. Єремія говорив
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навіть про «подвійний злочин», який скоїв цей народ: «…
покинули Мене, джерело води живої, і повикопували собі
копанки, копанки діраві, що води не держать». Неприпустимим безглуздям з боку юдеїв було проміняти істинного
Бога на безпомічних та кволих божків. Історія життя пророка Іллі яскраво свідчить про те, що багато років тому
значна частина ізраїльтян поклонялася не лише Богові, а
й сповідувала культ Ваала.
У старозавітні часи людям заборонялося займатися чаклуванням і ворожінням. Із книг Левітів і Второзаконня ми

ВІРА І СУСПІЛЬС ТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ

Молодий бик – уособлення бога
Ізраїльський народ зневірився в невидимому Богові, Який
після виходу з Єгипту зробив для нього чимало добра. Людям
потрібен був інший видимий, відчутний на дотик бог, золотий
бовван, якому під час мандрівки пустелею можна було приносити жертви й довірити своє життя. Відвернутися від живого
Бога народ міг ще з однієї причини, про яку ми довідуємося
із Святого Писання: «Повставали вони рано-вранці й учинили всепалення й мирні жертви, а потім посідали люди їсти й
пити, і знову встали забавлятися». Тобто, люди переслідували
звичайну людську мету – вони хотіли розважатися. Не лише
ізраїльтяни потрапили в пустелі під спокусу відцуратися від
свого Бога й узяти участь в екстатичному святі. В історії ізраїльського народу не раз мали місце веселощі в присутності
бовванів.
Віруючі, щоправда, не завжди так відкрито поклонялися
божкам. У Святому Писанні знаходимо чимало згадок про те,
що люди таємно носили при собі зображення богів, амулети,
яким приписували захисні властивості і які виконували функцію оберегу. Водночас своїми вчинками люди виявляли недовіру до Бога. Але саме так вони бажали всебічно убезпечити себе й своє життя. «Хтозна, чи допоможе нам цей Бог, тому
підімо краще двома шляхами й вірмо одночасно й в інших богів, - міркували вони. - Обережність ніколи не завадить». Достеменно відомо, що, приміром, під час повстання макавеїв

деякі воїни носили під своїм одягом талісмани.
Рахіль, донька Лабана, поцупила в батька домових
божків, символ домашнього вогнища, і заховала їх в сідло свого верблюда. Лише вдавшись до хитрощів, вона
уникла помсти Лабана. Цьому описаному в Святому Писанні епізодові притаманна певна доля комізму. Рахіль,
яка саме в ці дні була нечистою, сиділа верхи на божкові
й тому збезчестила його. Тому він не був у змозі захистити
себе від нечистої Рахіль і подати знак Лабану, який стояв
на віддалі менше одного метра. Отже, цей божок виявився безпомічним і кволим бовваном, що навіть не був в
змозі захистити себе, а не те, що особу, яка щиро довірилася йому.

Довідатися про майбутнє
Багато людей прагнуть зазирнути у майбутнє. Для цього
вони хапаються за будь-яку соломинку, яка пророчить їм
успіх. Вони виливають віск, ворожать на кавовій гущі, кидають кості, зроблені з кісток тварин, і зчитують майбутнє
з картинки, яка склалася. За лініями руки (хіромантія) та
завдяки гаданню на картах намагаються передбачити, що
чекає на них і коли всміхнеться їм доля. Так у Німеччині
вірять у те, що чорний кіт, який перебіг дорогу, несе загрозу чи навіть вірну погибель. А в іншому культурному просторі все навпаки: там чорних кішок вважають щасливим
талісманом. Як і в Азії, так і в Великобританії чорну кішку
асоціюють із щастям і вдачею. Однак усі ці забобони можуть кого завгодно спантеличити: у британському Йоркширі запорукою щастя вважається домашня чорна кішка,
але місцеві мешканці вважають також, що вона, коли перебігає дорогу, передвіщає лихо.
У Святому Писанні згадується про ще один оракул,
здатний передрікати майбутнє: спілкування з душами померлих (некромантія). Коли цар Саул потрапив у скрутне
становище, то звернувся за порадою до Бога. Але Бог не
відповів йому нічого «ні через сон, ні через Урім, ні через
пророків». Після того, як йому не вдалося отримати відповідь на свої запитання,
він звернувся за порадою до однієї жінки, яка володіла таємними знаннями й
мала славу відомого медіума. Цар Саул
попросив чарівницю викликати дух
пророка Самуїла й розпитати в нього
про своє майбутнє. Пророк Самуїл
був мало не єдиним, кому Саул ще
довіряв. Від нього він сподівався
довідатися про своє майбутнє,
адже Бог перестав спілкуватися
з ним. Та дух пророка лиш підтвердив істинність пророцтва
смерті Саула. З 1-ї Книги царів
ми довідуємося про розчаНС, 5/2018
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довідуємося про те, що за порушення цієї заборони їм загрожувала навіть смертна кара. Та до часів Ісаї відомо чимало
випадків, коли народ відкрито нехтував цими заборонами.
Складається враження, що чимало людей захоплювалися чаклунством і ворожбою. Люди в усі часи через таємні знання
й магічні культи сподівалися отримати більш емоційно забарвлені, надійні й достовірні одкровення, ніж завдяки вірі в єдиного Бога, Який бажав бути для людей невпізнаним, і Який, на
думку людей, недостатньо емоційно й виразно об’явив Себе
Мойсеєві: «Я Той, Хто є».
Історія із золотим тільцем яскраво свідчить про велику потребу деяких людей в релігійних іконах і видимих зображеннях Бога. У той час як Мойсей понад місяць перебував на горі,
спілкувався з Богом, то народ почали охоплювати сумніви.
Мойсей, який обіцяв, що незнаний і невидимий Бог приведе
їх до Ханаанської землі, ось уже довгий час не давав про себе
знати. Після тривалої відсутності Мойсея ізраїльський народ
утратив зв’язок із Богом. Тому він забажав отримати для себе
видимий знак – бога, який супроводжував би їх під час небезпечної мандрівки пустелею. І цього бога, золотого тільця,
вони виготовили за взірцем відомого їм єгипетського сильного, молодого бика, що символізував плодючість. Те, що в Святому Писанні цей могутній молодий звір, який наводив на всіх
страх, перетворився на миле й безпомічне теля, указує тільки
на те, наскільки безпорадною й марною була в Божих очах
спроба ізраїльського народу створити для себе іншого бога.
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рування, яке зазнав Саул, коли йшов до жінки-чарівниці в
Ен-Дор. Бо ж на початку свого правління він ревно виступав
на боці Господа й очистив Ізраїль від язичницьких звичаїв. У
Біблії знаходимо схвальний відгук про час його правління:
«Саул повиганяв був із краю чарівників і віщунів».

Збагнути світ
Світ настільки складний, що ми використовуємо будь-яку
можливість, аби зробити його для себе простим і зрозумілим.
Багато років тому одна інтелігентна жінка, яка здобула вищу
академічну освіту казала мені: «Навіть якби ти мені дуже подобався, я ніколи не зустрічалася б з тобою. Адже ти народився
під знаком Зодіаку, а дружба з представниками цього знаку є
для мене неприйнятною». Адже кожному знаку Зодіаку приписують певні риси характеру, які притаманні усім народженим під цим знаком людям.
При детальному ознайомленні з існуючими в світі астрологічними течіями можна помітити, що зодіакальні гороскопи,
приміром, індіанців, китайців чи європейців значно різняться
між собою, а також неоднаково тлумачаться.
У наші дні чимало людей захоплюються астрологією. Однак
слід зазначити, що християнство категорично відкидає астрологію.
Існує також чимало книжок і рекомендацій, які покликані
класифікувати людей за певною ознакою. Одні класифікують
їх за кольором очей, шкіри, волосся, інші – за лініями руки,
довжиною пальців, овалом та рисами обличчя, поставою,
групою крові, а також відносно розташування зірок чи амплітудою маятника. У нашій статті ми не ставимо перед собою
завдання дати аналіз, наскільки правильною чи неправильною є подібна класифікація і чи ґрунтуються вони на доведених фактах. Слід лише зазначити, що більшість із цих теорій
носить небіблійній характер. У зв’язку з цим варто нагадати,
що будь-яка людина є Божим створінням, а отже, Його улюбленим дитям. І як би ми не класифікували людей, з якими
припущеннями й упередженнями не ставилися б до них, найважливішим є для нас інше: переді мною – Боже дитя зі своїми
унікальністю й неповторністю. До того
ж Господь дав нам Заповідь: «Люби
ближнього свого як самого себе».

Правильні
рішення
Багато людей і в наші
дні вірять у вплив
зірок чи інших
оракулів на життя
людини. Астроном
Флоріан
Фрайштеттер упевне-
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ний, що астрологія стала сьогодні більш
популярною, ніж досі. Деякі можновладці,
зокрема політики, менеджери по роботі з
персоналом та банкіри, яким доводиться
приймати важливі рішення, вірять у силу
астрології. Науковцям відомі також випадки, коли люди зверталися по допомогу до
астрологів: «Саме тоді, коли ми невпевнені,
або свідомо чи несвідомо не наважуємося
прийняти рішення». Це відбувається, коли
людина страждає від нещасливого кохання,
або коли їй треба прийняти рішення, який
партнер чи претендент більше підходить на
вакантне місце; або в який проект надійніше
інвестувати гроші. З наведених прикладів
стає зрозуміло, чому багато людей вважають, що у вирішальних ситуаціях, окрім Бога,
треба звати на допомогу ще якусь таємничу
й
надприродну силу, що здатна передректи майбутнє. Багатьом
людям у вирішальних життєвих ситуаціях потрібний хтось,
хто скаже: «Зроби це так чи так!». Їм потрібні гарантії того, що
обраний ними партнер є єдино правильним; що те чи інше капіталовкладення принесе їм надійні дивіденди; що саме цей
лікар вилікує їхню недугу. Цей список можна було б продовжити до безконечності: «Яка їжа принесе мені користь і не є
отруйною?», «Чи можу я довіритися консультантові з інвестицій, а також своєму чоловікові чи своїй дружині», «Чи варто
мені народжувати з ним чи з нею дітей?», «Чи підходить мені
та чи інша професія? …»

Людська обмеженість
Людська обмеженість зумовлена тим, що ми не спроможні
зазирнути в майбутнє й прийняти єдино правильне рішення,
а схильні малювати в своїй уяві найгірші наслідки прийнятих
нами рішень часто паралізує або змушує нас звертатися по
допомогу не лише до Бога, а й до псевдобожественних сил.
Таким чином ми знімаємо з себе відповідальність за невірно
прийняті рішення. Ми, аби позбутися відповідальності, знаходимо собі, так би мовити, цапа відбувайла.
Бог наділив нас розумом і спромогою самостійно й відповідно до совісті приймати рішення на основі здобутого досвіду й
знань. Не біймося сміливо користуватися цим даним Богом
даром й в усьому довіряймо Йому. І Він дасть нам мудрість,
аби ми приймали правильне рішення. Бог не відцурається від
нас, якщо ми приймемо неправильне рішення й попросимо в
Нього пробачення. Він неодмінно виявить нам Свою милість.
Вірмо у Небесного Отця, і тільки – в Нього. Таким чином ми
виконаємо першу Заповідь Бога.
art
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НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | СПІЛКУВАННЯ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Як правильно спілкуватися
в соціальних мережах?
В епоху віртуального спілкування, нікнеймів й онлайн-профілів християнам слід пам’ятати про повагу до
інших людей. Потрібно висловлюватися коректно й бути чесними. Восени 2017 року Окружні апостоли
та помічники Окружного апостола під час Зібрання в Дортмунді, яке очолював Першоапостол Жан-Люк
Шнайдер, прийняли «Пам’ятку спілкування в соціальних мережах» («Social Media Guideline»).
У передмові до пам’ятки Першоапостол Ж.-Л. Шнайдер зокрема зазначив: «Важливо, аби всі члени Церкви усвідомлювали можливі наслідки своїх висловлювань і з повагою – відповідно до Євангелії – ставилися до користувачів соціальних мереж».
Першоапостол наголошував: «Будьмо відповідальними під час
спілкування в соціальних мережах й ретельно зважуймо свій
час і слова, які вживаємо». Десять пунктів, що зведені в цій
пам’ятці, не є універсальним рецептом на всі випадки життя, а
лише рекомендацією щодо шанобливого спілкування в цифровому просторі.

Настанови від серця:
1. Ставмося з повагою до ближнього. Підтримуймо шанобливий тон спілкування й усвідомлюймо, що ми маємо справу з
людьми. Поважаймо їхні емоції і почуття. Уникаймо для цього
усіляких принизливих та дискримінаційних, а також расистських, насильницьких, екстремістських і фанатичних висловлювань. Пишімо тільки те, що сказали б людині віч-на-віч.
2. Будьмо привітними. Чітка й зрозуміла мова – позбавлена іронії, сарказму чи провокації – є основою конструктивного спілкування в мережі. Гнів, злість чи будь-які інші негативні
емоції є деструктивними. Критика допускається. якщо вона не
ображає людину й не принижує її особистість. Не ведімо в публічному просторі мову про особисте. Зберігаймо спокій, навіть якщо інші люди підбурюють нас на неспокій.
3. Будьмо чесними й достовірними. Називаймо своє ім’я й не
удаваймося до обману й хитрощів. Якщо в нас немає офіційного
доручення виступати в соціальних мережах від імені Церкви, то
вирішуймо самостійно, чи повідомляти в своєму профілі про
те, що ми є віруючими або служителями Новоапостольської
церкви (на громадських засадах, а чи на постійній основі).
4. Ставмося з повагою до прав інших людей. Будь-які тексти
можуть бути опубліковані лише з авторського дозволу (авторське право). Якщо ми наводимо цитату третьої особи, то треба

чітко підкреслювати, що це цитата і хто є її автором. Цитати слід
використовувати тільки як доповнення до власних міркувань
(правила цитування). Якщо ми виставляємо фото чи відео, то
маємо отримати на це згоду людини, яка зображена на них.
(право розміщення зображення).
5. Поводьмо себе відповідально. Кожен з нас несе відповідальність за зміст дописів, які розміщує в соціальних мережах. Не займаймося спекуляціями та різного роду вигадками.
Спілкування в Інтернеті нерідко носить спрощений чи навіть
банальний характер. Намагаймося вести бесіду на церковну тематику на достойному мовному рівні.
6. Звіщаймо про добрі новини. Адже ми свідчимо про свою
віру і є обличчям Церкви. Своєю участю в соціальних мережах
ми сприяємо поширенню християнських цінностей.
7. Поводьмося обачно з приватною інформацією. Пам’ятаймо, що спілкування в соціальних мережах є публічним. Навіть
якщо наші дописи адресовані обмеженому колу людей, то все ж
не виключена можливість зумисного чи необачного витоку інформації в публічний простір. Тому треба бути особливо обачними з приватною інформацією та персональними даними, які
не підлягають публічному розголосові.
8. Відокремлюймо політику й бізнес від церковних справ.
Під час спілкування в соціальних мережах уникаймо будь-яких
партійно-політичних висловлювань, а також строго відокремлюймо церковні справи від будь-яких професійно-бізнесових.
9. Спілкування в соціальних мережах у робочий час. Узгоджуймо з керівництвом своєї роботи питання спілкування в соціальних мережах у робочий час.
10. Ми маємо право на помилку. Якщо ми чогось не знаємо,
то запитуймо в компетентного консультанта. Не поширюймо
чуток. Якщо ми допустили помилку, то просімо вибачення й намагаймося надалі уникати її.
Олівер Рюттен
НС, 5/2018
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6. Як звали послідовників чеського ідеолога Реформації
Яна Гуса?
А «гусі»
Б «гусаки»
В «гуси»
Г «гусити»

1. Як звали дочку Якова?
А Йоганна
Б Діна
В Діана
Г Марія

?
?

2. Кому особисто апостол Павло адресував Послання, яке
міститься в Новому Заповіті?
А Филимону
Б Филиппу
В Онесиму
Г Ясону

7. Що означає вираз «Мафусаїловий вік»?
А короткотривале життя
Б довголіття
В важке й обтяжливе життя
Г безтурботне життя

3. Що описується в 2-й Книзі Мойсея?
А завоювання Ханаану
Б створення світу
В вихід ізраїльтян із Єгипту
Г руйнування Єрусалиму

8. Де знаходиться в Біблії Книга Варуха?
А в історичних книгах Старого Заповіту
Б у повчальних книгах Нового Заповіту
В в апокрифічних книгах Старого Заповіту
Г у пророчих книгах Старого Заповіту

4. Як звали намісника Греції у час діяння апостола Павла?
А Галілей
Б Гай
В Гал
Г Галліон

9. У якому контексті були мовлені слова: «Хіба я сторож
брата мого?»
А утеча сім’ї Ісуса до Єгипту
Б спуск на води Нілу корзини з новонародженим Мойсеєм
В убивство Каїном Авеля
Г у притчі про блудного сина

5. Хто написав текст пісні «Переможець й Учитель» (російськомовний пісенник, №39)?
А Фрідріх Конрад Хіллер
Б Карл Йоганн Філіпп Шпітта
В Крістіан Готтлоб Барт
Г Сайкл Саворд

10. Ким був за фахом апостол Фрідріх Вільгельм Шварц
А каменярем
Б кравцем
В пивоваром
Г сторожем залізничної станції

Фото: Д-р Банмюллер

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
«Зображення Святої Трійці» - так мистецтвознавці іменують художнє відображення
Божої Трійці. На таких іконах зображено Бога Отця, Ісуса Христа й Святого Духа.
Разом із розіп’ятими Бог тримає хрест або на колінах в Нього мертвий Христос.
Саме так середньовічні митці намагалися зобразити таємницю Божої Трійці, Божої Триєдності. Адже нам, людям, важко збагнути сутність Божої Триєдності: вона
представляє три Особи (три іпостасі Бога) – Бога Отця, Бога Сина та Бога Святого
Духа; усі Вони становлять єдність Бога і кожна з Них є всемогутнім і єдиним Богом
(а не Його частину). Серед цих іпостасей немає більшого чи меншого: Син єдиносущний з Отцем, Святий Дух єдиносущний з Отцем та Сином. Автором скульптури,
що зображена на фотографії, є відомий південно-німецький скульптор Йорг Ледерер (бл. 1470 – бл. 1550). Достеменно невідомо, де він народився: у Фюссені чи в
Кауфбойрені. Існують припущення, що після навчання та подорожей у Кауфбойрен та Ульм він працював у баварському Форальпенланді та в Південному Тіролі.
Представлена тут середня частина вівтаря-триптиха, зберігається в шпитальній
церкві в Лачесі, у долині Фіншгау (Південний Тіроль, Італія). Цей вівтар виконаний у готичному стилі. Скульптор зображує Бога Отця
з короною на голові, а на колінах у Нього мертвий Христос. На тілі Ісуса видно сліди катувань, яких Йому довелося зазнати під час
бичувань та розп’яття. А ЯК ЗОБРАЖЕНО ТУТ СВЯТОГО ДУХА, ЯКИЙ Є ІПОСТАССЮ БОЖОЇ ТРИЄДНОСТІ?
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