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ДОРОГІ БРАТИ Й СЕСТРИ,

ми, християни, плекаємо благословенну традицію, коли свят-
куємо недільний день. Саме так ми сповідуємо свою віру у вос-
кресіння Ісуса Христа. 

Упродовж тижня ми зазнаємо на собі чимало несправедли-
вості й довідуємося про прикрі події, що відбуваються у світі. А 
в неділю ми збираємося і спільно визнаємо: «Ісус Христос вос-
крес. Він переміг смерть, зло й гріх. За Ним останнє слово!» Це 
– прекрасне завершення попереднього й початок нового тижня. 

Ми сповідуємо віру у воскресіння мертвих і надіємося на своє 
власне преображення. 

Отже, ми чекаємо на воскресіння мертвих і преображення 
живих. Що б нам не довелося пережити, що б не довелося зазна-
ти на собі чи побачити, наша надія ґрунтується на воскресінні 
Ісуса Христа. У знак цього ми щонеділі йдемо на богослужіння й 
для духовного – найважливішого – відводимо найперше місце в 
своєму житті. 

Ми сповідуємо добро. 
Люди з різних причин влаштовують демонстрації, у тому числі 

для того, аби виявити свій протест чи незгоду.  Ми, християни, 
дивимося на це по-іншому й не погоджуємося з несправедливі-
стю та пануванням зла. Тому ми щонеділі йдемо на богослужіння 
й віримо в перемогу добра над злом. Ми віримо у воскресіння 
Ісуса Христа та в Його Друге Пришестя. Отже, кожен недільний 
день відзначаймо саме так!  

Із сердечними вітаннями,
ваш

Жан-Люк Шнайдер

Святкувати 
день 
недільний

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА
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Liebe Glaubensgeschwister,

es ist eine segensreiche Tradition, dass wir als Christen den Sonntag feiern. Wir 

bekennen uns damit zur Auferstehung Jesu Christi. 

In einer Woche erleben wir manche Ungerechtigkeit, bekommen viel 

Schlimmes auf der Welt mit. Dann kommen wir am Sonntag zusammen und 

bekennen: „Jesus Christus ist auferstanden. Er hat den Tod, das Böse, die 

Sünde überwunden. Er behält das letzte Wort!“ Das ist eine wunderbare Art, 

die Woche abzuschließen und eine neue Woche zu beginnen.

Wir bekennen uns zur Auferstehung der Toten und hoff en auf unsere Ver-

wandlung. 

Wir warten auf die Auferstehung der Toten und die Verwandlung der Le-

benden. Was immer wir erlebt haben, was wir durchgemacht haben, was wir 

gesehen haben: Unsere Hoff nung gründet auf der Auferstehung Christi. Wir 

setzen ein Zeichen, wenn wir immer wieder am Sonntag zum Gottesdienst 

zusammenkommen und in unserem Leben dem Wichtigen den ersten Platz 

einräumen. 

Wir bekennen uns zum Guten.

Menschen demonstrieren aus verschiedenen Gründen, auch weil sie zeigen 

wollen: Wir sind mit diesem oder jenem nicht einverstanden. Wir sehen das 

anders. Als Christen sind wir mit der Ungerechtigkeit, mit der Herrschaft des 

Bösen nicht einverstanden. Das zeigen wir auch, wenn wir am Sonntag zum 

Gottesdienst zusammenkommen. Wir glauben an den Sieg des Guten über das 

Böse. Wir glauben an die Auferstehung Jesu Christi und seine Wiederkunft. 

Lassen Sie uns so jeden Sonntag feiern.

Herzliche Grüße, Ihr

Jean-Luc Schneider

Den Sonntag 
feiern
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Збереження конфіденційності та висока точність годин-

никового механізму – це символи Швейцарії. Стороння 

людина й не здогадається, що за ззовні непривабливою, 

сірою адміністративною спорудою, розташованою на 

затишній дорозі кантонального значення поруч з такою ж не-

примітною піцерією під назвою «Мама Роза» у Ландкварті, неве-

личкому містечку кантону Ґраубюнден, знаходиться виробник чи 

не найдорожчого в світі паперу спеціального призначення. Його 

вартість, звісно, не підлягає розголосові. Тут, де пахне не асфаль-

том і не містом, а свіжоскошеними лугами, виробляють матеріал, 

з якого виготовляють жадані швейцарські банкноти й не менш 

престижні червоні швейцарські паспорти. У Ландкарті випуска-

ють сировину не тільки для виготовлення банкнот валюти На-

ціонального банку Швейцарії, яка є уособленням стабільності й 

надійності; а й з дотриманням найвищих стандартів безпеки – па-

пір спеціального призначення для паспортів, візових документів 

і банкнот валют більш як 50 держав світу. Отже, якщо ми, розпла-

чуючись десятифранковою купюрою, почуємо запах свіжоско-

шеного сіна, то тепер будемо знати, чому так.

A.V. 

4 НС, 6/2018

Із Ландкварту – в гаманець
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БОГОСЛУЖІННЯ У М. ЛАНДКВАРТ / 
ШВЕЙЦАРІЯ

ДАТА: 11 лютого 2018 року

ВСТУПНА ПІСНЯ: «Бог присутній всюди» 

(№ 103)

СУПРОВІД: Окружні апостоли Маркус Фель-

баум, Чарльз Ндандула, Марк Уолл, а також 

помічник Окружного апостола Юрґ Збінґен, 

апостоли Герберт Бансбах, Філіпп Буррен, То-

мас Дойбель і Клемент Гек.

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: бл. 900

СЛОВО І ВІРА| У ЦЕНТРІ УВАГИ  
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Сердечно улюблені брати й сестри, неважко пого-
дитися зі словами пісні, яку щойно виконав хор: ми 
віримо в Триєдиного Бога; у Бога Отця, у Бога Сина 
й у Бога Святого Духа. І ми прийшли сьогодні вран-

ці на богослужіння, аби спільно поклонитися цьому Богові. 
Не тому, що Бог потребує від нас цього. Ми поклоняємося 
Йому, аби ще більше збагнути Його всемогутність, велич і 
любов. Адже важливим завданням християнина є знову й 
знову розмірковувати над Божими всевладдям, величчю, 
славою і любов’ю. Чому?  Бо чимало прикрого доводиться 
нам зазнавати у житті. Ми потерпаємо від несправедливості. 
Мимоволі згадую про братів і сестер, яким довелося втра-
тити свою дитину. Це – велика несправедливість! Над цим я 
знову й знову розмірковую. Чому батькам доводиться відда-
вати свою дитину?  

Є сім’ї, які зазнають одне випробовування за іншим; а ін-
шим живеться добре. Є брати й сестри, яким доводиться 
переживати одне розчарування за іншим. Цьому немає жод-
них пояснень. Але саме тому дуже важливо збагнути, що Бог 
є всемогутнім і величним та виявляти непохитну віру в Ньо-
го. Прийде час і ми перебуватимемо з Богом, осягнемо вічне 

Вогонь Євангелія
спілкування з Ним, тоді будь-яка несправедливість не матиме 
для нас значення. І ми й не згадуватимемо про неї. 

А тому вельми важливо приходити на богослужіння й 
розмірковувати над Божими всевладдям і величчю. Він, прий-
де час, явить нам Свою славу. Він наділить нас Своїм багат-
ством і воно буде чимось значно більшим, ніж компенсація за 
страждання, які доводилося зазнавати. Господня слава буде 
такою величною, що ці сім’ї і ці батьки й не згадуватимуть про 
страждання, яких їм довелося зазнати. Це – утіха, яка вселяє 
розраду. Немає іншого пояснення стражданням і болям. Але 
є втіха: завжди пам’ятай про Бога; про те, що ти осягнеш вічне 
єднання з Ним. І це буде чимось значно більшим, ніж компен-
сація за несправедливість.

Ми прийшли сьогодні вранці сюди, аби бути разом з Богом. 
Нехай це буде втіхою для людей, яким тепер доводиться пе-
реживати труднощі. Нехай вони почують голос, який мовить 
їм: «Не переживай! Я з тобою!» Я молюся і щиро бажаю, аби 
брати й сестри, які знаходяться в нелегкій ситуації, відчули 
сьогодні вранці Божу присутність, і сповнилися впевненістю: 
«Милостивий Бог поруч зі мною!»

Отже, я зачитав вам слова з Біблії, які рідко використову-

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Вогонь прийшов Я кинути на землю – і як Я прагну, щоб він 
вже розгорівся! Хрищення маю Я прийняти й як Мені важко, 
докіль воно не здійсниться!»

      Слово із Біблії: Євангеліє від Луки 12, 49–50
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ються як цитата до богослужіння. Давайте трішки поміркуємо 
над ними. 

Господь Ісус веде мову про дане Йому доручення. Він, Син 
Божий, посланий на землю, аби запалити вогонь. Про який 
вогонь іде тут мова? Про вогонь Євангелія, радісну звістку 
про відкуплення завдяки Ісусові Христові. Він прийшов, аби 
принести людям цю звістку. Вона, наче вогонь, має ширитися 
між ними. Вогонь символізує також Святого Духа: хрещення 
вогнем, язики полум’я, вогонь Духа – тільки завдяки діянню 
Святого Духа ми спроможні прийняти Євангеліє. Без Святого 
Духа нам годі спізнати, що Ісус Христос є Божим Сином. Свя-
тий Дух сприяє тому, аби ми прийняли Євангеліє й вірили в 
нього. Вогонь – це, з одного боку, Боже слово, слово відку-
плення, і Євангеліє Ісуса Христа. А, з іншого боку, - це діяння 
Святого Духа, Який звіщає нам Боже слово, робить нас спро-
можними вірити в євангельську звістку й спізнати: Ісус Хри-
стос є Божим Сином; Він – наш Спаситель!

Коли Ісус прийшов на землю, щоб запалити цей вогонь, то 
Він знав: «Аби Євангеліє було дієздатним, Мені треба викона-
ти доручення: пройти через хрещення страждань і зазнати 
смерть». Без Його жертви, страждань на хресті й смерті відку-
плення людей було б неможливим. Спочатку Йому треба було 
взяти на Себе хресні страждання й померти. І лише після Його 
смерті могло відбутися зішестя Святого Духа. 

По словах Ісуса «Хрищення маю Я прийняти й як Мені 
важко, докіль воно не здійсниться» видно, що Він зазда-
легідь розмірковував над Своїми стражданнями і жер-

товною смертю і зазнавав їх на Собі. Ісус знав, що чекає на Ньо-
го, тому Йому було важко й лячно.

Інколи ми уявляємо собі так: Господь Ісус прийшов, вико-
нав Свою справу й повернувся до Отця. Він, як ти і я, був лю-
диною і – про це треба чітко сказати – мав страх. Він добре 
знав: «Мені доведеться страждати й вести боротьбу; Я помру» 
і Йому було лячно. Саме ця думка пронизує міститься у нашій 
цитаті. Так проявляється людська сутність Ісуса. По цьому ми 
розпізнаємо цінність Його жертви й велич Його любові. По-
при побоювання, страх і тривогу Він усе ж до кінця торував 
шлях, призначений Йому Отцем. З любові до Бога й з любові 
до нас Він приніс Себе в жертву й запалив вогонь. Він привів 
Євангеліє в дію, аби люди завдяки вірі в Бога й у жертву Ісуса 
Христа отримали відкуплення.

 Отже, Ісус запалив вогонь, а Святий Дух сприяв тому, аби 
євангельська звістка дійшла до нас і ми повірили в неї. Тепер 
вогонь Євангелія має горіти в нас. Якими є його прояви? 

Властивість вогню – зігрівати. Цю властивість ми помічаємо 
особливо взимку. Отже, вогонь зігріває. А вогонь Євангелія 
зігріває теплом Божої любові. Бог любить кожного з нас зо-
крема. 

Бог – це любов. Він любить беззастережно. Він любить усіх 
людей однаково й усім несе тепло любові й тепло Євангелія.

Вогонь дає також світло. Світло Євангелія освітлює людину. 
Ісус прийшов, аби запалити світло; аби люди знали, що добре, 
а що погане; що є гріхом, а що справедливістю. Про це Го-
сподь Ісус мовив вельми виразно. Завдяки Євангелію і діянню 
Святого Духа людина здатна розрізняти правду й неправду, 
добро й зло. Світло Євангелія просвітлює розум людини, аби 
вона розуміла смисл свого земного життя і буття. А смисл і 
мета людського життя і нашого перебування тут, на землі – 
осягнути вічне єднання з Богом. Світло Євангелія вселяє та-
кож надію й освітлює наше майбуття.

У Біблії не раз уживається метафора вогню для передачі 
освячення. Ми знаємо, приміром, що золото очищається во-
гнем. Отже, вогонь – це символ очищення. Вогонь Євангелія 
також очищує нас. Завдяки жертві Ісуса Христа ми отримує-
мо милість і зазнаємо прощення гріхів. Це – блага звістка; це 
– Євангеліє. Святий Дух освячує нас і робить спроможними 
вести боротьбу з гріхом і перемагати зло. 

Ще однією властивістю вогню є те, що він вабить до себе 
людей.

В африканських селах я не раз спостерігав, як люди, коли 
сутеніє, запалюють багаття і збираються навколо них. Вогонь 
вабить людей і вони залюбки гуртуються навколо нього. На-
віть улітку люди охоче запалюють табірне багаття й гуртують-
ся навколо нього.  Ісус прийшов, аби згуртувати й об’єднати 
людей. Він намагався зібрати їх, «немов квочка свій виводок 
під крила» (Від Луки 13, 34). Він турбувався про те, аби між 
людьми панували злагода й мир; єдність і згуртованість. Бог 
бажає об’єднувати людей. Ісус Христос бажає гуртувати їх 
навколо Себе. До цього закликає також Євангеліє. Тільки 
завдяки діянню Святого Духа люди спроможні єднатися й гур-
туватися. Отже, вогонь Євангелія об’єднує та згуртовує людей.

Вогонь є також символом запалу, ентузіазму й радості. Зга-
даймо про слова учнів з Емаусу: «Чи не палало наше серце в 
нас у грудях, коли Він промовляв до нас у дорозі та вияснював 
нам Писання?» (Від Луки 24, 32). Вогонь Євангелія здатен запа-
лити серця людей і викликати запал, ентузіазм і захоплення. 

Отже, вогню притаманні п’ять властивостей: він теплить 
любов’ю, несе світло пізнання, очищає, вабить, викликає за-
пал, ентузіазм і захоплення. Святий Дух запалює в нас вогонь 
Євангелія і цей вогонь має полум’яніти в нас. Отже, перевіряй-
мо, чи горить у нас вогонь Божої любові? 

Якщо він горить, то відповідаймо на Божу любов своєю лю-
бов’ю до Бога Отця, Сина і Святого Духа; то палко прагнімо 
єднання з Ним і робімо все з любові до Нього.    
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Вогонь Євангелія також просвітлює людину. Якщо нам тре-
ба приймати рішення, то приймаймо його в світлі Євангелія. 
Наша мета – вічне єднання з Богом. Нехай це буде смислом на-
шого життя й запорукою рішень, які ми приймаємо. Чи сприя-
ють вони зміцненню мого єднання з Богом? Чи, приймаючи їх, 
я наближаюся, а чи віддаляюся від Бога?  

Якщо вогонь Євангелія горить у нас, то ми сповнюємося ба-
жанням дедалі більше освячуватися і набувати сутність Ісуса 
Христа. То ми все більше намагаємося працювати над нашим 
єднанням і робимо все від себе залежне, аби плекати єдність 
Божих дітей. Я знаю, що це вимагає чимало зусиль і постійної 
праці. Ми робимо все можливе, а інколи й неможливе, аби 
плекати цю єдність завдяки вогню Євангелія, який горить у 
нас. Тоді ми, як й Ісус Христос, сповнимося істинною радістю.

Аби підтримувати цей вогонь, нам треба ще щось роби-
ти. Ісус узяв на Себе «хрищення страждань і смерті». Нам не 
треба приносити себе в таку жертву. Адже, коли Яків та Іван 
прийшли до Ісуса й просили: «Зволь нам, щоб ми сиділи: один 
праворуч, другий ліворуч від Тебе у Твоїй славі» (Від Марка 
10, 37), то Він їм відповів: «Чи можете пити чашу, яку Я п’ю, і 
христитися хрищенням, яким Я хрищусь?» (вірш 38). 

Аби в нас горів вогонь Євангелія, нам треба торувати шлях 
«хрищення», тобто йти шляхом Христових страждань і смерті. 
Йдеться тут, звісно, не про фізичну, а про іншу смерть, яка пе-
редбачає жертовну відмову. Вона є паливом, завдяки якому 
може пломеніти вогонь Євангелія.

Найпершу жертву, яку ми маємо приносити – це жертва 

часу. Ми маємо приносити у жертву свій час і маємо відводити 
час для богослужіння, для молитви; а також – для розміркову-
вання над Євангелієм. Ми гадаємо, що часу в нас обмаль. Але 
нам треба знаходити час і приносити його в жертву; інакше 
вогонь Євангелія згасне в нас.   

Нам треба також відмовлятися від поглядів, які не узгоджу-
ються з Євангелієм і з Божою волею. Адже до нас приходять 
різні думки і нам треба знати, які з них не до вподоби милости-
вому Богові. Якщо подібні думки захоплюють нас, то їх треба 
позбуватися. Якщо ми не готові цього робити, то вогонь Єван-
гелія згасне в нас.    

Нам треба також віддавати «на смерть» риси характеру, які 
не узгоджуються із сутністю Ісуса Христа. Це, очевидно, най-
важче. Якщо риси, які, як ти гадаєш, зумовлені твоїми характе-
ром і особистістю, не узгоджуються із сутністю Ісуса Христа, то 
ти маєш позбуватися їх і мінятися на краще. Якщо ми не готові 
приносити цю жертву, то вогонь Євангелія згасне в нас.   

По чому ми помітимо це? Тоді ми не зможемо по-справж-
ньому відчувати Божу любов. Ми станемо байдужими, любов 
Ісуса не торкатиметься нашого серця і воно стане холодним. 
Ми будемо невпевненими в прийнятті своїх рішень і дума-
тимемо: «Можливо, існує якийсь інший, зручніший шлях. Не 
треба так буквально все розуміти!» Тоді згасне в нас бажання 
очищати й освячувати себе, бажання зазнавати Божу милість 
й плекати єдність. А від радості й сліду не зостанеться! Чому? 
Бо милостивий Бог став слабким? Бо Святий Дух перестав дія-
ти? Ні! Тому що нам не вистарчить палива. Так ми не зможемо 
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торувати шлях страждань і смерті, духовної смерті й духовних 
страждань. І вогонь Євангелія згасне в нас. Відмовляймося, 
отже, від того, що не до вподоби Богові.

Бог вибрав усіх нас і дав нам доручення. Яке саме? Нести 
вогонь Євангелія людям і запалювати їх ним. Для цього Бог 
послав нас, Божих дітей і християн. Нам треба нести цей во-
гонь людям; адже ми знаємо, що вони потребують Євангеліє. 
Вони потребують цю радісну звістку; потребують Ісуса Христа. 

Інколи варто розмірковувати над тим, яким було б майбутнє 
людей без Євангелія? З любов’ю, але – не з Божою любов’ю. 
А людська любов, як відомо, є недосконалою. Я не хочу при-
меншувати значення людської любові. Вона може бути пре-
красною і величною. Але все ж через людську недосконалість 
є обмеженою. Саме тому нам знову й знову доводиться чути 
від людей: «Мене ніхто не любить!» Отже, якщо Євангелія не 
буде ширитися, то будуть знаходитися люди, які казатимуть: 
«Мене ніхто не любить!» І гору дедалі більше братиме людсь-
ка невпевненість. Люди запитуватимуть в себе: «Що є, власне, 
добром, а що злом?» Ми вже сьогодні дедалі більше спостері-
гаємо, як зростає людська невпевненість. Чим менше буде 
ширитися Євангеліє між людьми, тим більш невпевненими 
вони будуть; тим менше вони розрізнятимуть між добром і 
злом.

 Без Євангелія немає Господньої милості. Будь-яка людина 
має право на помилку. Від неї ніхто не застрахований. І без Го-
сподньої милості вона не буде прощеною! Тягар провин буде 
все нестерпнішим. Поміркуймо над цим! Люди будуть обтя-
жені тягарем гріхів, будуть докоряти собі й не зазнаватимуть 
жодного помилування й жодного прощення! Я вже не веду 
мову про мир і злагоду між ними!

Історія переконливо свідчить про те, що ніхто, окрім Ісуса 
Христа, не був спроможний долати розбіжності між людьми 
та об’єднувати й гуртувати їх. Жодна людина не була спро-
можною впоратися з цим. Тільки Ісус Христос! Без Євангелія, 
без радісної звістки, радість буде дріб’язковою і незначною. 
А, прийде час, вона лусне, як мильна кулька, й зостанеться 
тільки смуток. Тому важливо нести радість Євангелія людям 
зі свого оточення, своїм дітям і внукам, представникам мо-
лодшого покоління. Ми несемо за це відповідальність. Нас 
вибрано й послано запалювати їх цим вогнем. Він має похо-
дити від нашого щирого серця, інакше ми не зможемо запа-
лити ним інших людей. Для цього нам треба йти на жертви. 
Батьки несуть відповідальність, я свідомо повторюся, за те, 
аби запалювати цим вогнем своїх дітей. Не треба перекла-
дати відповідальність на церкву й казати: «Якщо Першоапо-
стол й апостоли бажають, аби наші діти приходили в церкву, 
то нехай навчають і мотивують їх». Ні, не треба перекладати 
відповідальність на церкву! Відповідальність лежить на тобі, 
дорогий батьку; і на тобі, дорога мати. А щоб цей вогонь пере-
кинувся на твоїх дітей, тобі самому треба ним горіти. Ти маєш 
знаходити час, аби вести з дітьми мову про Ісуса Христа. Ти 
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ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ
 МАРК УОЛЛ

«Не допустімо, аби во-
гонь Святого Духа згас у 
нас ще до того, як насту-
пить День Господній; аби 
запал і завзяття за справу 
Євангелія не згасли ще до 
того, як Господь повер-
неться».

АПОСТОЛ
КЛЕМЕНТ ГЕК

«Вогонь Євангелія горить 
яскраво, якщо перебувати 
в гурті. Об’єднуймося та 
згуртовуймося ще більше, 
аби вогонь Євангелія ще 
яскравіше горів у серці 
твого брата й твоєї сестри».

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ЧАРЛЬЗ НДАНДУЛА

«Усі ми можемо сприя-
ти тому, аби горів вогонь 
Євангелія. Робімо для цьо-
го свій внесок і йдемо на 
потрібні жертви».

маєш знаходити час, аби молитися разом з ними. Ти мусиш 
буквально залучати їх до Господа Ісуса Христа й до церкви. 
А не просто казати: «Коли моя дитина виросте, тоді вирішить 
сама!» Ти маєш «агітувати» свою дитину! Дитина бачить погані 
сторони церкви й громади й без нас, а нам треба допомогти їй 
бачити гарні й позитивні сторони церкви, бачити Ісуса Христа 
в громаді й у церкві. Ось у чому полягає завдання батьків. Це 
вимагає від нас часу, праці й зусиль. Дорогі батьки, прошу, до-
помагайте нести вогонь Євангелія! Відводьте, будь ласка, час і 
несіть вогонь Євангелія своїм дітям. Докладайте для цього зу-
силля! Заступайтеся за Ісуса Христа! Агітуйте за Нього, агітуй-
те за церкву, аби вони запалилися вогнем Євангелія. З ньо-
го все починається! Несімо вогонь Євангелія також своєму 
ближньому; несімо його людям зі свого оточення, запалюймо 
їх цим вогнем, аби вони горіли за справу Ісуса Христа. Таке 
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ОСНОВНІ ДУМКИ: 

Вогонь Євангелія теплить, несе світло, очищає й освя-
чує, об’єднує й запалює ентузіазмом і завзяттям. Наше 
завдання – нести цей вогонь своїм дітям та іншим людям і 
підтримувати його горіння. 

зуймо його, а збагачуймо ним людей. Адже ми твердо знаємо, 
що їм і в майбутньому не обійтися без Євангелія. Тому, попри 
труднощі, несімо людям вогонь Євангелія; навіть коли дове-
деться залишитися наодинці на цьому шляху. Вогонь Єван-
гелія можна передати людям лише тоді, коли він горітиме в 
нашому серці; коли ми будемо готовими переживати трудно-
щі для того, аби демонструвати велич Божої слави.

Після співпроповідей Окружних апостолів й апостола Пер-
шоапостол продовжив:

Ми й сьогодні відзначаємо Святе Причастя як спомин про 
жертву Ісуса Христа: «Це чиніть на спомин про Мене» (Від Луки 
22, 19). Розмірковуймо над словами Ісуса: «…як Мені важко!» Я 
звертаюся до братів і сестер, яким доводиться нести нелегкий 
тягар, зазнавати випробовування і несправедливість: «Брате і 
сестро, нам потрібен твій приклад, аби виявилася Божа сла-
ва!» <…> Святе Причастя є також трапезою єднання. Брати й 
сестри, яким доводиться зазнавати чимало страждань, є взір-
цем, як треба нести вогонь Євангелія. Не стіймо осторонь, а 
допоможімо їм виконувати це особливе доручення, аби таким 
чином виявилася Божа слава. Гуртуймося і спільно підтримуй-
мо їх. Вони мають знати: «Ви не самотні. Ісус Христос з вами. І 
громада – також!»

можливе, якщо ми самі будемо горіти вогнем Євангелія. І для 
цього нам треба інколи йти особливим шляхом, йти на жерт-
ви й на відмову. Я не раз розмірковую над епізодом зцілення 
Ісусом Христом сліповродженого (Від Івана 9). «Учителю, хто 
згрішив? Він – чи батьки його, що сліпим він уродився?» А Ісус 
відповів: «Ані він не згрішив, ані батьки його, але щоб ділам 
Божим виявитись на ньому!» А потім зцілив його. Це зцілен-
ня має глибоке значення. Недужий чоловік був з народження 
сліпим не тому, що Бог покарав його, а щоб відбулося чудо 
прозріння й виявилася Божа слава. Дорогі брати й сестри, 
інколи нам доводиться зазнавати особливих страждань і ви-
пробовувань, і ми питаємо в себе: «Чому й за що мені таке?» 
Пам’ятаймо про те, що милостивий Бог допускає їх для тебе, 
аби показати велич Своєї допомоги й Своєї любові; аби ти був 
переконливим прикладом наслідування для інших. 

Якщо ми йдемо на жертву, якщо йдемо на відмову заради 
Ісуса Христа, то це помічають люди з нашого оточення й дума-
ють: «Богослужіння є для нього чимось особливим, якщо він 
заради нього йде на такі жертви, на таку відмову. Інакше чому 
б він так поступав!? Попри випробовування він є все ж силь-
ним і стійким». Люди не зможуть не помітити цього! Аби нести 
вогонь Євангелія, нам треба інколи торувати нелегкий шлях 
страждань, і, йдучи ним, демонструвати велич Божої слави. 

Підсумую вище сказане: Господь Ісус прийшов, аби прине-
сти нам спасіння. Святий Дух звіщає нам про це. Ісус Христос 
приніс Себе в жертву й таким чином запалив вогонь Єван-
гелія. Вогонь Євангелія має горіти в нас. Він горітиме лише 
тоді, коли в нас буде достатньо палива, тобто коли ми виявля-
тимемо готовність приносити жертви та йти на відмови; від-
мовлятися від того, що не узгоджується з сутністю Ісуса й не 
відповідає Його вченню. Несімо цей вогонь Євангелія своїм 
дітям, своєму ближньому. Вони потребують його. Не нав’я-
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Мало не щодня ми чуємо слово «зростання» і дові-
дуємося про економічне зростання чи наукові 
досягнення, про зростання чи падіння добробуту 
і таке інше; однак вельми рідко – про «духовне 

зростання».
У Святому Писанні, у перекладі Мартіна Лютера, слово «зро-

стання» не зустрічається. А дієслово «зростати» чи «рости» у 
Старому Заповіті трапляється майже 40 разів, а в Новому За-
повіті – 7 разів. Та одна цитата з цим словом є вельми промо-
вистою. У Ефесян 4, 15 зокрема мовиться: «Але будемо жити по 
правді та в любові, в усьому зростаючи в Того, Хто є Головою – у 
Христа».

Отже, ми покликані в усьому зростати в Христа, тобто в Його 
сутність. З огляду на девіз Першоапостола на 2018 рік «Вірність 
Христові» я тривалий час розмірковую над питанням: Чи є зро-
стання наслідком вірності Христові і як зокрема воно прояв-
ляється? Аналізуючи процеси, що відбуваються сьогодні в на-
ших громадах, приходиш до висновку, що ми маємо справу не 
із зростанням, а з чимось протилежним.

Подивімося на самих себе. Чи сприяє повсякденний вияв 
вірності Господові нашому духовному росту? Чи бачать люди 
з нашого оточення, якого Духу дітьми ми є? А чи земні справи 
поглинають нас настільки, що в нас неспроможна формувати-
ся сутність Ісуса Христа? На що ми витрачаємо свою енергію? 
Чи працюємо ми тільки на те, аби відстоювати власні права та 
здобувати визнання й авторитет, а чи смиренно й покірно шу-
каємо єднання з служителями Церкви та з братами й сестрами 
по вірі? 

Чи завдяки перебуванню в Христовій громаді ми зазнаємо 
духовного зростання і виявляємо Христові чесноти як у спіл-
куванні один з одним, так і в спілкуванні з людьми зі свого ото-
чення? 

Чи демонструємо ми своєю поведінкою непорушну вірність 
Ісусові Христові та чи рівняємося на Його приклад і слідуємо 
Його вченню? Чи думаємо й поступаємо ми дедалі більше так, 
як Ісус Христос?

Ми перебуваємо в очікуванні на Друге Пришестя Божого 
Сина, тому маємо працювати над своїм духовним ростом. Наше 
серце мають, при цьому, сповнювати віра, надія та любов – ці 
основні християнські чесноти.

Чим з більшою радістю ми плекаємо в своєму серці вірність 
Господові, тим більше проявляються в нас Христові чесноти. 

Отже, важливо дедалі частіше запитувати в себе: «Чи, дійсно, 
я виявляю вірність Господові й завдяки їй зазнаю духовного 
зростання?» Правдива відповідь на це питання й наполеглива 
праця над собою – запорука благословенного зростання! 

Філіпп Буррен

Зростання – наслідок вірності? 

АПОСТОЛ
ФІЛІПП БУРРЕН
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ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 23.11.1955
ПРОФЕСІЯ: торговий менеджер 
АПОСТОЛ з 21.12.2008
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Швейцарія, Австрія, Словенія

апостола
Послання

СЛОВО Й ВІРА | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ

Апостол Буррен разом з дітьми на кемпінгу в Штайере
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

«В одного заможного чоловіка було 
багато овець. Він, аби прийня-
ти гостей, усе ж пішов до свого 
вбогого сусіда й забрав у нього 

останню овечку….». Розповідаючи цю історію 
цареві Давидові, пророк Натан проявляв неа-
бияку сміливість і наражав себе на смертельну 
небезпеку. Адже нею він указував цареві на його 
жорстокий поступок по відношенню до одного 
з воїнів. 

Коли в громаді перших християн почали 
утискати удів та сиріт, то апостоли  вирішили 
відлучити дванадцятьох дияконів й доручили їм 
навести лад та взяти їх під особливу опіку. 

Відомим прикладом заступництва за слаб-
ких був Авраам, який затіяв полеміку з Богом 
щодо спасіння мешканців Содому й Гоморри. 
Він щиро просив у Господа, аби Він пощадив ці 
міста від загибелі, якщо в них знайдеться п’ятде-
сят праведних людей. Коли Господь відгукнувся 
на прохання Авраама, то він продовжував на-
полегливо просити, аби Бог зберіг ці міста від 
руйнації, якщо у них виявиться тільки 45, 40, 30, 
20 і врешті-решт 10 праведних. Заступаючись за 
мешканців цих міст, Авраам проявив неабияку 
відвагу. 

Апостол Іван у своєму Першому посланні вів 
мову про те, що Ісус Христос заступається пе-
ред Отцем за грішників. Він саме так поступив з 
грішницею, над якою нависла смертельна загро-
за. Запропонувавши її недоброзичливцям, якщо 
не мають жодного гріха, кинути у неї камінь, Він 
врятував життя жінці, яка була приречена на 
смерть. 

Не завжди нам легко заступатися за ближньо-
го. Ми не раз переконувалися у тому, що треба 
докласти чимало зусиль, аби захистити люди-

ну, яку, приміром, цькують. Адже ми мимоволі 
самі наражаємо себе на небезпеку. У Псалмі 41 з 
цього приводу мовиться: «Блажен, хто дбає про 
нужденного та вбогого; в лиху годину Господь 
його врятує. Господь хоронитиме його…». Сьо-
годні такий поступок ми називаємо «благород-
ним учинком»; або мовою Біблії –  «любов’ю до 
ближнього». 

«Все, отже, що бажали б ви, щоб люди вам чи-
нили, те ви чиніть їм». Ці слова Ісуса є еталоном 
поведінки християнина. Яка людина, потрапив-
ши у біду, не зрадіє, коли їй прийдуть на допомо-
гу: якщо спіткає нещастя; якщо поб’ють словами 
чи кулаками; якщо обмануть чи вкрадуть майно. 
Будь-яка людина зрадіє, якщо тоді хтось засту-
питься за неї і надасть допомогу. 

Доречним буде тут знову згадати історію про 
милосердного самарянина. Священик і левіт 
(храмовий служитель), побачивши побитого 
й напівживого чоловіка, пішли геть. Ісус не на-
дав жодних пояснень, чому вони так поступили. 
Проте, одне очевидне: надати допомогу скри-
вавленому чоловікові коштувало їм неабияких 
зусиль і витрат. Обом строго праведним служи-
телям треба було б пройти витратне по часу ри-
туальне очищення, якби вони доторкнулися до 
скривавленого й напівживого чоловіка й доста-
вили його до місця, де йому надали б допомогу. 
У них, очевидно, було ще чимало інших пере-
конливих оправдань.

А самарянин виявив співчуття. Незважаючи 
на дискомфорт, пов’язаний з турботою про по-
страждалого, він все ж надав йому допомогу. 
Він витратив на нього необхідні час і кошти. Він 
навіть рани омив йому. Самарянин бачив, що 
потерпілий потребує помочі. Отже, не будьмо 
байдужими, а проявляймо чуйність! Тоді ми не-
одмінно побачимо поруч людину, яка потребує 
нашої допомоги. 

МІРКУВАТИ –
СЛІДУВАТИ
Усе, що ти бажав би … 
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У сусідній громаді мало відбу-
тися особливе богослужіння, 
на яке були запрошені також 
брати й сестри нашої громади. 

Я, щоправда, не відчував особливої ра-
дості – і все через священика, який про-
водив богослужіння. Мені здавалося, 
що його служіння не відповідає духові 
часу.

До того ж у день богослужіння я з 
самого ранку відчув біль у спині – да-
лися взнаки проблеми з міжхребцеви-
ми дисками. Оскільки в мене й раніше 
траплялися запалення міжхребцевих 
дисків, то я добре знав, що вони викли-
кають біль. Мені було зрозуміло, що 
сидіння на дерев’яній лаві лиш погір-
шить стан мого здоров’я. Окрім цього, 
я не надто хотів йти на богослужіння. 
Проте, незважаючи ні на що, я пішов, 
хоча дорогою я весь час запитував 
себе, чи не краще було б залишити-
ся вдома й чи варто було мені йти до 
церкви.

Ще в молитві перед богослужінням 
я відчув, що мої ноги із-за здавленого 
хребтом нерва оніміли. Я перестав їх 
відчувати. Мене охоплював судомний 
страх, що я не зможу рухатися. Зі сльо-

зами на очах я звернувся в молитві 
до Бога, щоб Він хоча б на час бого-
служіння пом’якшив біль і щоб під 
час святкування Святого Причастя я 
зміг рухатися. У кого було запалення 
міжхребцевих дисків, усміхнеться за-
раз, читаючи ці рядки, бо знає, що цей 
біль швидко не минає. А я сподівався 
на диво. І ось під час богослужіння біль 
зник, і я навіть зміг вийти до Святого 
Причастя. Усупереч сподіванням сло-
во проповіді неабияк вразило мене. Я 
мав неймовірне переживання! Коли я 
повернувся додому з богослужіння, то 
мені знову було важко рухатися.

Моє тодішнє переживання Бога 
пов’язано не тільки зі звільненням 
від болю під час богослужінні, але й із 
розумінням того, що на кожному бого-
служінні Бог так близький до нас, що 
тримає Свою правицю над кожним із 
нас, і не важливо, хто стоїть біля вівта-
ря. Сам Господь звертається до нас 
через Своїх слуг. Цього дня я зрозумів 
головне: ми не повинні перешкоджати 
Богові й обурюватися через служіння 
того чи іншого священнослужителя, 
а поважати його, адже Бог дарує нам 
через нього Своє слово.                                                

У.Х. 

Керівник 
богослужіння

Я не міг по-справжньому радіти 
майбутньому богослужінню – 
і все через священнослужителя, 
який проводив цього дня бого-
служіння. І тоді я пережив чудо. 

ЖИТИ ВІРОЮ  | ДУХОВНИЙ ДОСВІД 



НС, 6/2018 15

Словом «небо» люди в біблійні часи називали два різних місця: видиме небо й 
місце, де перебуває Бог.

Люди в країнах Стародавнього Сходу уявляли 
собі, що світ поділений на кілька сфер – небеса, 
землю та підземне царство.

У СТАРОЗАВІТНІ ЧАСИ КАРТИНА СВІТУ ви-
глядала так:  небеса – це місце проживання Бога, 
на землі жили люди, а в пеклі – померлі. Ще од-
нією сферою проживання була вода, яка омиває 
землю з усіх боків. Люди уявляли собі землю у 
вигляді плоского круга, який, оточений океа-
ном, стоїть на стовпах. Небеса люди уявляли собі 
у вигляді твердині чи купола, натягнутого над 
землею і закріпленого на стовпах. Ця небесна 
твердиня відокремлює небесний океан від зем-
них вод. На ній закріплені Сонце, Місяць і зірки. 
В епоху Старого Заповіту також побутувало уяв-
лення про комори на небесах, де зберігаються 
вода, вітер, сніг та град. Через вікна в небесах 
вони потрапляють на землю. 

Богом у писаннях Старо-
го Завіту називають Того, Хто 
живе на небесах. Він є Творцем 
і Богом небес. В уявленні людей 
БОГ ЖИВЕ в палаці над небес-
ним океаном. У цій оселі Бог си-
дить на престолі як Цар і Суддя 
над людьми, оточений небес-
ним військом ангелів. Бог звер-
ху дивиться на землю та людей. 
Але навіть якщо Він і живе на 
небесах, юдеї в біблійні часи не 
вірили в те, що влада Бога об-
межується небесами. Оскільки 
Він втручається в події на землі, 
то є Богом не тільки небес, але 
й усього світу. Бог може жити й 

творити, де бажає. У цій вірі юдеї відрізнялися від 
сусідніх народів, які поклонялися ідолам, влада 
яких обмежувалася певним містом чи нацією. 
Коли сповниться час, Бог знищить небо і землю 
й створить нове небо й нову землю.

У НОВОМУ ЗАПОВІТІ уявлення про небеса 
в великій мірі були запозичені з юдейства. Ісус 
говорив про Бога як про Свого Небесного Отця. 
Християни вірили, що Бог створив небеса, живе 
на них і в останні дні створить нове небо. Хри-
стос зійшов із небес і повернувся на небеса. Аж 
до Свого Другого Пришестя Він сидітиме право-
руч Бога. Святий Дух теж походить із Небес, там 
у небесну книгу записані імена християн. Вони 
є громадянами небес, оскільки Христос їх пре-
образить, аби вони були подібними до Нього й 
навіки вічні перебували з Ним.

 Ред.

15НС, 6/2018

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО  | «МИ, ДІТИ»

Уявлення 
про небеса 
в біблійні часи

У цій статті публікується додатковий матеріал до рубрики 
«Із Біблії» часопису «Ми, діти». 

Фреска на куполі храму З’явлення Діви Марії 
в м. Гейніці / Чехія
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ПРО АВТОРА: Марайке Фіннерн є фахівцем 

спеціальної педагогіки з математики, музики 

й релігії. Вона працює вчителем і шкільним ду-

ховним 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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                СМЕРТЬ І ВІЧНЕ ЖИТТЯ

«Куди пішов Ісус 
після Своєї смерті?»

Моріц присутній зі своїми батьками на концерті поп-ораторію з назвою 
«Я – Ісус у словах і чудесах». Коли хор виконував пісню про те, як Ісус Христос 
повідомляв учням про Своє вознесіння, а вони – Йому у відповідь: «Ісусе, не роби 
цього! … Не покидай нас! Адже Ти бачиш, як вони ненавидять нас!», то в Морі-
ца навернулися на очі сльози. Він обертається до матері й шепоче: «Невже Ісус 
покине Своїх друзів напризволяще!»
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ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | СМЕРТЬ І ВІЧНЕ ЖИТТЯ

П
еред матір’ю Моріца постають одночасно два 
складних завдання: її син замислюється над 
вознесінням Ісуса й у нього виникають пробле-
ми з тим, що Ісус «зникає», залишивши Своїх 

учнів напризволяще. Мати, аби допомогти Моріцу, має 
пояснити, куди й для чого вознісся Ісус Христос. Для 
того, аби надати пояснення, їй необхідно вдатися до та-
ких абстрактних понять, як «небеса», «душа», «смерть», 
«воскресіння» і передовсім «Ісус» та «Бог». Як же їй по-
яснити синові те, що самій годі збагнути. Неабияку плу-
танину можуть викликати як химерні, так і невиразні й 
спрощені пояснення. Неприпустимо водночас замовчу-
вати подібну тему, якщо бачимо, що вона непокоїть ди-
тину. Аби дібрати зрозумілі для дитини слова й образи, 
треба розуміти процес становлення дитячого мислення 
відносно питань, які їм важко пояснити. 

Де живе Бог?

Дітям властиво конкретизувати місце створеного 
їхньою уявою світу. У дошкільному віці багато дітей, 
приміром, вірять у те, що Бог живе у церкві. Така уява 
зникає в них, як тільки вони починають бачити, що 
Бога в фізичному тілі в церкві немає.

Дещо триваліший час зберігається у них уява про 
«Бога в небесах», як ми ведемо про це мову в своїх 
молитвах, і як про це мовиться в Біблії. Адже небеса 
здаються дітям чимось далеким і безкінечно вели-
ким. Однак, як тільки вони починають подорожувати 
літаком і здобувають певні знання про Всесвіт, то в 
них зникає уява про те, що Бог живе на небесах. 

Спочатку в них, можливо, ще переважає уява про 
те, що існує певний простір над небесами; але зго-
дом, довідавшись про безкінечність Всесвіту, вони 
намагаються відвести Богові інше місце. З віком діти 
починають краще оперувати символами й абстракт-
ними поняттями й відрізняти видимий фізичний світ 
від невидимого і чуттєвого. Розширюється також їхня 
уява про місце перебування Бога. Тепер Він навіть 
у їхній уяві є невидимим і знаходиться скрізь – Він є 
незбагненно великим і водночас неймовірно малим.

Під час занять недільної школи, а також богослужінь 

діти не раз чуть про те, що Бог живе в серці людини. 
Якщо вони є готовими плекати таку уяву про Бога, то 
відчувають Його присутність через утіху, підтримку й 
любов з боку ближнього.

Життя після смерті

Якою б «хибною» не здавалася дорослим дитяча 
уява, вона все ж є необхідною для їхнього розвитку. 
Дітям потрібна свобода формування власної уяви 
про істину, яку вони згодом піддають сумніву або 
пізнають. Якщо дитині надто рано розповісти про 
те, що Бог не живе високо у невидимих небесах, то 
вона буде позбавлена основи, на якій поглиблюва-
тиме свої знання про Бога. Це не означає, що дитина 
здатна самостійно збагнути, приміром, те, що являє 
собою душа. Вона потребує дорослого, який заохочує 
її до бесіди про Бога, спонукає цікавитися й погли-
блювати знання про Нього, та узгоджувати їх зі своєю 
попередньою уявою. Дитині потрібно, аби дорослі 
рахувалися з її уявою, спонукали поширювати її, і та-
ким чином змінювали попередню на нову.

Як формується уява дитини про місце перебування 
Бога, так і формується її уява про життя після смерті. 
Якщо дітям пояснюють, що померлі перебувають ра-
зом з Богом, то вони пов’язують їхнє перебування зі 
своєю уявою про місце перебування Бога – у церкві, 
на небесах чи у Всесвіті. Якщо діти вже здатні розріз-
няти між тим, що можна пояснити і що не піддається 
поясненню, то вони уявляють собі, що померлі, як і 
Бог, перебувають скрізь або в серці тих, які сумують 
за ними й черпають силу із спогадів про них. Питання 
смерті й пов’язаного з нею смутку тісно переплітаєть-
ся з особистими релігійними переконаннями дитини. 
Якщо діти цікавляться цієї темою, то вихователі мають 
використати цю нагоду, аби формувати в дітей уяву 
про Бога й людську душу. У таких бесідах діти здобу-
вають дедалі більше знань про смерть: спочатку вони 
довідуються про те, що після смерті людське життя 
згасає в фізичному тілі й зостається лише бездушна 
оболонка. Якщо дітям цікаво довідатися про те, що 
душа продовжує жити після смерті, то аби пояснити, 
куди потрапляє душа, як покидає тіло, потрібно вжи-
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вати метафоричні образи. Інакше діти будуть мати 
уяву, що людська душа разом з тілом продовжує пере-
бувати в могилі. Коли діти розмірковують над смертю, 
то довідуються про її причини, а також про процес 
старіння, хвороби й нещасні випадки. Для дитини 
– неабиякий виклик довідатися про те, що смерть є 
невідворотною. Діти, які кажуть, що хотіли б помер-
ти, аби побачити небеса чи зустрітися з померлими, 
не здобули ще потрібних знань про смерть. Лише 
збагнувши її невідворотність, вони здатні спізнати 
біль втрати й розставання. Важливо розповісти в цей 
час дітям про те, що біль є невід’ємною складовою 
людського життя, і що саме він є виявом любові. Хто 
намагається вберегти дитину від переживання болю 
втрати, той схильний применшити його значення: «Не 
сумуй. Тепер бабусі добре!» Важливо також, аби діти 
довідалися про те, що смерть не є страшною таємни-
цею, про яку не можна вести мову. Якщо дитина від-
крито говорить про свої почуття і досвід, і не боїться 
ставити питання, то вона й не буде боятися смерті. 
Дитині, аби не замкнутися в собі, потрібен дорослий, 
який дасть пояснення про смерть. Невпевненість до-
рослого, відсутність відповідей на запитання, сумніви 
й страх можуть спонукати його накладати табу на цю 
тему. Однак, якщо дорослі долають бар’єр, пов’я-

заний з темою помирання і смерті, і не бояться 
розмірковувати на нею, то зможуть невимушено 
вести з дітьми мову на цю тему й легко добирати 
потрібні слова. 

Коли діти сумують

Дітям, що перебувають у печалі, потрібні люди, 
які дарують їм щирість і прихильність, а також 
ставляться з розумінням до ситуації, у якій вони 
перебувають. Чимало людей не розуміють, що 
кожна людина сумує по-іншому. Членам сім’ї важ-
ко надати підтримку один одному в час смутку, 
якщо вони по-різному переживають та виража-
ють біль втрати. Будь-яка людина бажає виражати 
свої почуття, викликані печаллю, вільно та від-
повідно до власної спромоги поратися з болем 
втрати. Для дитини важливо в цей час заручитися 
підтримкою не тільки сім’ї, а й Бога, і мати змогу 
в молитві горнутися до Нього. Коли діти сумують 
за близькою людиною, то важливо, аби вони вели 
мову про те, чому вони скучають за нею і чим ця 
людина є для них дорогою. У громаді діти не раз 
чують повідомлення про відхід у вічність братів і 
сестер. Під час панахид та похоронів вони мають 
змогу довідатися про надію, яку ми пов’язуємо з 
вічністю.

Бесіди з дітьми про Бога

Дорослі нерідко уникають відповіді на «складні» 
питання, які ставлять їм діти. Це може гальмува-
ти процес становлення їхньої віри й викликати у 
них сумніви, з якими вони зостаються наодинці. 
Надто лаконічні відповіді можуть, з іншого боку, 
призводити до непорозуміння та формування не-
адекватної уяви про Бога. Поради щодо того, як 
саме треба давати відповіді дітям на такі питан-
ня містяться, наприклад, у книзі Реґіни Шіндлєр 
«Пеле і нове життя». Авторка тлумачить біблійні 
образи й метафори зрозумілою для дітей мовою. 
При цьому вона посилається головним чином на 
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тексти з «Одкровення» і Послань апостола Павла до 
корінтян. Не рекомендуємо дітям самостійно читати 
цю книгу, бо вона в зв’язку віковим розвитком є для 
них надто складною. Ми радимо дорослим викори-
стовувати біблійні епізоди й коментарі, які містяться 
у цій книзі, аби доступно пояснити дітям важкі теми, 
пов’язані зі смертю та розставанням з близькими й 
рідними людьми. При цьому треба мати на увазі, що 
конкретні відповіді будуть породжувати все нові пи-
тання; адже дитина бажає збагачувати свою уяву про 
Бога все новішими знаннями.

Мати Моріца провела з ним тривалу бесіду про 
Ісуса, небеса й Бога. Він, звісно, не в повному обсязі 
збагнув події, пов’язані з вознесінням, але ознайо-
мився з потрібними словами, якими зможе вислов-

Пояснити дитині, як виглядають небеса – це нелегке 
завдання. Підтвердженням цього є, приміром, наявність в 
англійській мові двох окремих слів, які передають значен-
ня небес: «sky»  позначає «звичайне» небо, а «heaven» – ду-
ховні небеса. 

У теології існує чимало понять, які позначають небе-
са. БОЖА ВЕЛИЧ, приміром, прирівнюється до небес: 
«Милість Твоя, Господи небес сягає» (Псалом 36, 6) або 
«Чи Я ж не сповнюю небо й землю?» (Єремії 23, 24). Небеса 
позначають також МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ БОЖЕСТВЕННОГО Й 
ЗЕМНОГО: «…і Дух підняв мене між небом та землею…» 
(Єзекіїла 8, 3); «…і от - двері відчинені на небі…» (Одкро-
вення 4, 1); «…і Ілля знявся в вихрі на небо…» (2 Царів 2, 
11).

Небеса зображуються також як МІСЦЕ БОГА, з якого Він 
здійснює Своє правління: «Споглянь із твоєї святої оселі, з 
небес» (Второзаконня 26, 15); «…і їхня молитва дійшла до 
Його святого житла, на небо» (2-а Хронік 30, 27); «Господь 
- престол Його на небі» (Псалом 11, 4);  «Господь із неба по-
глядає, він бачить усіх дітей людських» (Псалом 33, 13).

Якщо доросла людина знайома з усіма варіантами біблій-
ного поняття «небеса», то може вести зі своєю дитиною 

мову про них й таким чином збагачувати й поглиблю-
вати її уяву. Вона може також, наприклад, спонукати 
дитину уявити собі, що перебуває на небесах поруч з 
Богом й дивиться на землю; а також поцікавитися в неї, 
що вона бачить чи що бажає побачити? Тоді небеса бу-
дуть для дитини не просто символом, який допомагає 
краще збагнути Бога, а й поняттям, яке сприяє форму-
ванню її особистих стосунків з Ним. 

Відома біблійна цитата може допомогти дитині стави-
ти перед собою ціль і втілювати її у життя. «Нехай буде 
Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на 
землі» (Від Матвія 6, 10). Можна спонукати дитину за-
мислитися над тим, як виглядають небеса, якщо там па-
нує Божа воля? І як виглядатимуть небеса нашої душі, 
якщо ми будемо поступати відповідно до Божої волі? 
Можна також разом з дитиною пробувати фантазува-
ти й у найпривабливіших фарбах розмальовувати в 
своїй уяві Божі небеса; хоча ми усвідомлюємо, що ми й 
близько не здатні передати їхню велич. Адже ми добре 
знаємо, що небеса є неперевершеними і їх годі збагну-
ти навіть з допомогою людської уяви.

Марайке Фінерн

ЩО ТАКЕ НЕБЕСА?

люватися про свою віру. Окрім того, мати, ведучи з 
сином про бесіду на цю тему, демонструвала йому, 
що серйозно й з повагою ставиться до його почуттів,  
і таким чином сприяла поглибленню його стосунків з 
Богом.  

       Часопис для дітей – видавництво Новоапостольської церкви                           № 6, червень 2018 р.

Т Е М А : 
Н Е Б Е С А

«Небеса» - це тема черв-
невого випуску дитячого 
журналу «Ми, діти», який 
є додатком до цього часо-
пису.
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«Поки ти живеш 
за мій рахунок»
(четверта заповідь 
учора й сьогодні) 
У всі часи людської історії існувало безліч думок щодо четвертої заповіді. 

Деякі батьки, посилаючись на цю заповідь, вимагали від своїх дітей без-

застережної покори. Церква й учителі прищеплювали дітям думку, що 

святим, богоугодним обов’язком дітей є виявляти покору й повагу навіть 

до тих батьків, які використовують у вихованні деспотичні методи або 

схильні до хворобливих залежностей. Такою є, нібито Божа воля. Але яки-

ми є коріння четвертої заповіді? 

        БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ
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У книзі Вихід 20, 12 мовиться: «Шануй твого батька і 
матір твою, щоб довголітній був ти на землі, що Го-
сподь, Бог твій, дасть тобі». Коли ми перечитуємо 
це первісне формулювання заповіді, то нам стає 

зрозуміло: вона була дана народу Ізраїлю, який, як і кочівни-
ки, десятиліттями мандрував зі всім своїм майном і худобою 
небезпечними для життя регіонами – пустелею та степом. Бог 
пообіцяв юдеям привести їх у майбутньому до землі, яка тече 
молоком і медом, і де є родюча земля. 

У складних життєвих ситуаціях і в пустелі старі й немічні 
члени великої родини були для всіх важким тягарем. Вони 
мало чим могли допомогти своїй родині, зробити щось на 
благо спільноти, але щодня потребували своєї порції зли-
денної їжі й дефіцитної води. У подібній скрутній ситуації за-
ради виживання всієї сім’ї могла з’явитися спокуса відмови-
ти «непродуктивним», з її точки зору, членам навіть у цьому 
вбогому раціоні. Або навіть взагалі «залишити помирати їх у 
пустелі».

Питання, яке і в наші дні є надзвичайно актуальним: а як 
нам поводитися з літніми й хворими членами суспільства? 
Чи не виникає сьогодні в декого з нас велика спокуса вис-
лати їх, як і тоді, у пустелю «самотності»? Тут не йде мова про 
випадки, коли з тих чи інших причин нам доводиться довіри-
ти турботу про своїх батьків професіоналам. 

Четверта заповідь була й залишається досить актуальною 
в усі часи: у первісному тексті четвертої заповіді не містилося 
вимоги полегшити життя батьків, діти яких діють їм на нерви. 
Вона звернена перш за все до дорослих. Зміст заповіді є 
значно глибшим, ніж просто поважати авторитет батьків у 
сім’ях. Тоді, як і сьогодні, йшлося насамперед про збережен-
ня сімей та навіть усього суспільства. Кажучи сучасною мо-
вою: мова йде про договір поколінь. Батьки виховують своїх 
дітей, а останні згодом повинні «шанувати» батьків і забезпе-
чити їм у старості гідне життя. Це передбачає, з одного боку, 
матеріальне забезпечення, що в тодішні часи за відсутності 
соціальних гарантій означало для покоління бабусь і дідусів 
можливість виживання; а, з іншого боку, «шанування» перед-
бачає співжиття в людському співтоваристві, яке ґрунтується 
на засадах взаємоповаги.

Ще одним аспектом четвертої заповіді є острах Божий. 
Батьки були й  сьогодні мають бути такими, що передають 
дітям навички, культуру й традиції свого народу, у тому чис-
лі й віру. Завдяки цьому вони відкривають їм шлях до Бога. 
Тому однією зі складових Божого остраху є шанобливе став-
лення до батьків.

Катехізис Новоапостольської церкви наступним чином 
оцінює значення четвертої заповіді в сьогоднішньому жит-
ті: «Як і раніше, обов’язком усіх дітей, незалежно від їх віку, 
є шанувати батьків. У сім’ях, де панує любов та довіра, бать-
ки можуть сподіватися від дітей слухняності. Молода люди-
на має усвідомлювати, скільки добра для неї в дитинстві та 
підлітковому віці зробили її дбайливі батьки. Це викликає 
вдячність у душах дітей. У взаємовідносинах з батьками, у 
розмовах з ними й про них має відчуватися повага».

Четверта заповідь накладає й на батьків певний обов’язок: 
під час виконання завдання з виховання дітей, батьки несуть 
велику відповідальність. Тому їм треба намагатися поступа-
ти так, як угодно Богові. Так вони можуть  полегшити дітям 
завдання поважати їх. Тим, як вони самі ставляться до своїх 
батьків і батьків чоловіка (дружини) і висловлюються про 
них, батьки показують дітям приклад. Якщо батьки й діти з 
любов’ю ставляться один до одного,  вибудовують і збері-
гають довірчі відносини один з одним, то це сприяє гар-
монійному сімейному життю. Виконання четвертої заповіді 
передбачає також сповнене любові піклування про батьків 
в їх старості.

Якщо відносини батьків та дітей сповнені подяки, любові й 
довіри, то ми виконуємо четверту заповідь, і Бог поблагосло-
вить нас за наші зусилля (КНЦ, пп. 5.3.5.5).

І все ж існує одне «але». Коли йдеться про послух, у тому 
числі й по відношенню до батьків, треба пам’ятати: «Слід ви-
являти більше послуху Богові, ніж людям».
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Цього року світле свято Великодня парафіяни Новоапо-
стольської церкви України відзначили 8 квітня, тобто на 
тиждень пізніше, ніж брати й сестри в інших країнах світу.

У церковному календарі Різдво, Вербна Неділя, Страсна П’ятниця, 
Великдень, Вознесіння Господнє та П’ятидесятниця посідають чіль-
не місце: завдяки їм ми щороку згадуємо про народження, страж-
дання, смерть, воскресіння і вознесіння Спасителя Ісуса Христа, про 
зішестя Святого Духа, а також про обітницю Ісуса Христа незабаром 
повернутися. 

Великдень – це свято надії та життя для кожного християнина. Від 
самого початку своєї діяльності апостоли благовістили людям про 
Воскресіння Ісуса Христа: воно було основою Євангелія. Саме Вос-
кресіння Ісуса Христа дарує нам надію на вічне життя.

Святкові богослужіння відбулися в громадах усіх трьох регіонів 
України: «Україна-Схід», «Україна-Центр» та «Україна-Захід». Апо-
стол Анатолій Будник приїхав на це світле свято додому, у Західну 
Україну, щоб за доброю традицією відзначити його в колі сім’ї. Бого-
служіння на Страсну П’ятницю він проводив у громаді Нововолин-
ська. В основу цього богослужіння апостол поклав біблійну цитату з 
Євангелії від Івана 19, 30: «І, скуштувавши оцту, вимовив Ісус: «Звер-
шилось»; і схиливши голову, віддав духа». Цей біблійний вислів був 
покладений в основу богослужінь в усіх новоапостольських грома-
дах світу. Свого часу, коли апостол А. Будник був пастирем, а потім 
окружним євангелістом, він проводив у цій громаді майже кожне 
недільне богослужіння. Тепер, на жаль, він має змогу лише кілька 
разів на рік приїжджати в кожну із громад України. Тому великою 
була радість братів і сестер, які побували на святковому богослужін-
ні свого апостола.

На Великдень у неділю, 8 квітня, апостол проводив святкове бо-
гослужіння у своїй рідній громаді Львова. Зібралося чимало братів 
і сестер, запросили також гостей, які охоче прийшли на святкове 
богослужіння апостола. У його основу він поклав біблійні слова 
з Діянь Апостолів глава 10, вірші 40 - 42: «Того Бог на третій день 
воскресив і дав Йому з’явитись, не всьому народові, але вибраним 
Богом свідкам, нам, що з Ним їли й пили після того, як Він воскрес із 
мертвих. І Він нам повелів проповідувати народові і свідчити, що то 
Він призначений Богом суддя живих і мертвих». 

Після виконання хором пісні згідно літургії відбулося читання з 
Біблії. Біля вівтаря читали біблійний текст з Євангелії від Луки 23, 

Великдень – світле свято 
для кожного християнина
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13-25. Апостол у своїй проповіді, зокрема, сказав: «Ніхто з людей не був очевидцем воскресіння Ісуса Христа. Воно – чудо 
й таємниця. Але все ж Святе Письмо повідомляє про багатьох, хто бачив Воскреслого: безпосередньо після Свого Вос-
кресіння Він з’явився Марії Магдалині та іншим жінкам, апостолам Петру та Івану, а також двом учням на шляху в Еммаус. 
Увечері, у день Свого Воскресіння, Він з’явився в колі Своїх апостолів. Крім цього, апостол Павло повідомляє про те, що 
понад п’ятсот чоловік бачили воскреслого Господа (1 Корінтян 15, вірші 3– 7). Завдяки жертовній смерті на хресті Ісус 
Христос подолав смерть і відлучення людини від Бога. Віра у воскресіння Христа, Первістка з воскреслих, є основою віри 
у воскресіння мертвих у Христі й перетворення живих під час Його Другого Пришестя. Варто завжди пам’ятати, що з Вос-
креслим Ісусом зустрілися тільки ті люди, які в Нього вірили. Щоб стати свідком виконання Сином Божим обітниці, необхід-
на тверда віра. Мета нашої віри – велична обітниця Ісуса, про яку ми читаємо в Євангелії від Івана глава 14 вірш 3: «І коли 

відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до Себе візьму, щоб і ви 
були там, де Я». Цю обітницю Ісус виконає теж тільки для тих, хто у Нього 
вірує. Господня обітниця стосується лише тих, хто в неї вірить, хто чекає її 
виконання, і хто готується до цього Дня».

Це біблійне слово додало снаги не лише братам і сестрам Львівської 
громади, а й інших громад України.

У цей святковий день вівтар у новоапостольських громадах був прикра-
шений по-особливому – великодніми пасками, крашанками й писанками, 
які є символом Великодня в Україні. Для братів і сестер Новоапостольсь-
кої церкви паска й крашанки мають особливе значення:

– прикраси вівтаря;
– ласощі для спільного чаювання;
– сердечний привіт, який парафіяни обов’язково передають тим братам 

і сестрам, які не змогли відвідати це богослужіння через хворобу або по-
хилий вік.

Цього дня новоапостольські брати і сестри вітали один одного словами 
«Христос Воскрес», а у відповідь лунало: «Воістину Воскрес!». Вони дару-
вали один одному паски та великодні крашанки.

Брати і сестри в деяких громадах підготували після богослужіння ма-
ленькі концерти, аби в теплій сімейній атмосфері висловити свою радість 
із приводу світлого свята Воскресіння Ісуса Христа!
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??            ТЕСТИ НА ЗНАН НЯ БІБЛІЇ ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Страсбурзький cобор або, як його ще називають Лібфрауенмюнстер, чи Собор Бого-

матері, є одним з найбільших європейських соборів, побудованих у готичному стилі 

понад 1000 років тому. Перший камінь у фундамент собору було закладено 1015 

року; у 1176 – 1439 рр. було зведено будівлю церкви, яку ми бачимо сьогодні й яка 

викликає захоплення у всіх, хто її бачить. Зведено її в романському й готичному стилі. 

На тимпані західного фасаду – витесані з каменю скульптури, які зображають сцени 

життя, страждань та Воскресіння Ісуса Христа. У центрі фронтону над вхідними две-

рима бачимо розіп’ятого на хресті Ісуса в оточенні зображень на біблійні сюжети. Над розп’яттям – сцена Воскресіння Христа. На фраг-

менті будівлі, який ми пропонуємо вашій увазі,  можна побачити ліворуч Марію Магдалину, яка впізнала воскреслого Господа, після того, 

як Він звернувся до неї по імені. Поруч бачимо учнів, які зібралися довкола Воскреслого в той момент, коли апостол Фома бажав укласти 

свої пальці в рани Ісуса. У Біблії повідомляється, що за тиждень до представленої тут події, у пасхальний понеділок, учні вже збиралися 

в будинку – перебували всі разом, окрім Фоми. Цей учень хотів пересвідчитися, що Той, Хто вміє проходити крізь стіни, дійсно є воскрес-

лим Ісусом. Коли через тиждень учні вкотре зібралися разом, то Ісус знову з’явився їм. Фома побажав вкласти свої руки в руки Ісуса, а 

свої пальці – в рани в Його боку. Лише тоді Фома впізнав у чоловікові Воскреслого й визнав Його як своїм Господом й Богом. Про те, що 

поведінка апостола Фоми сприймалася позитивно, свідчить собака, який сидить перед дверима будинку. 

ЯКУ РИСУ ХАРАКТЕРУ, ПРИТАМАННУ ЗОКРЕМА Й ФОМІ, УОСОБЛЮЄ СОБАКА?
Відповідь див. на стор. 2
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1. Скільки каменів було в сумці Давида, коли він переміг Голіа-
фа?
А  п’ять 
Б  сім 
В  дванадцять 
Г  сорок

2. У якому з Послань апостолів наведений приклад про селяни-
на, який очікує раннього й пізнього дощу?
А  у Посланні до колосян
Б  у Посланні до филип’ян
В  у Посланні до Якова
Г  у Посланні до римлян

3. У якому місці працював переважно реформатор Ульріх Цвін-
глі?
А  у Віттенбергу
Б  у Женеві 
В  у Цюріху
Г  у Марбургу

4. Про що йде мова у Книзі Ісуса Навина?
А  завоювання і розподіл Ханаанської землі
Б  становище в Ізраїлі до епохи царів
В  вихід ізраїльтян з Єгипту
Г  перехід ізраїльтян пустелею

5. Хто викрав Ковчег Завіту й приніс його в м. Ашдод (Азот)? 
А едомітяни
Б  філістимляни
В  моавитяни
Г  сабіняни

6. Хто склав текст до пісні «За Боже діло ми стоїмо» (№ 48 в росій-
ськомовному пісеннику)?
А  Самуель Прайсверк
Б  Герман Обер
В  Беньямін Шмольк
Г  Фрідріх Шпее

7. Де розташоване місто Едом?
А  на горі Сінай
Б  у Месопотамії
В  у Йорданії
Г  у Сірії

8. Як ще називають Євангелія?
А повчальні книги Нового Заповіту
Б історичні книги Нового Заповіту
В повчальні книги Старого Заповіту
Г пророчі книги

9. Кого вважають предтечею Католико-апостольської церкви?
А  Генріха Вільгельма    Тобіаса Тірша
Б  Едварда Ірвінга
В  Генріха Гейера
Г  Петра Канізія

10. У якій з біблійних Книг мовиться про Весілля Агнця на небе-
сах?
А в Євангелії від Івана
Б  в Одкровенні Івана Богослова
В  у Книзі пророка Ісаї
Г  у Книзі Іова


