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Камерун
Першоапостол Ж.-Л. Шнайдер 
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Ми, буває, втрачаємо силу духу. Бо молимося, але нічого не відбувається; майже 
нічогісінько. В усякому випадку – не те, чого ми очікуємо. Подібне трапилося з 
пророком Іллею, який зійшов на гору Кармель і щиро молився, аби пішов дощ. 
Він  буквально боровся з Богом; та так, що «припав до землі й нахилив лице аж 

між коліна». Пророк молився раз, молився вдруге й утретє. І кожного разу він посилав свого 
слугу подивитися, чи, бува, не з’явилися з боку моря хмари? І щоразу чув у відповідь: «Нема 
нічого!» Пророк продовжував молитися, молився четвертий, п’ятий, шостий рази, й кожного 
разу чув ту саму відповідь: «Нема нічого!» Аж за сьомим разом слуга сказав:  «Маленька хмарка, 
в долоню завбільшки, встає з моря». 

«Маленька хмаринка!» – оце відповідь Бога на надлюдські зусилля пророка Іллі? Так! Адже 
невдовзі з маленької хмаринки полився сильний дощ. 

Не падай духом, якщо тобі здається, що твої молитви не приносять бажаного результату! 
Продовжуй молитися і дивитися, чи, бува, не з’явиться маленька хмаринка, яка сповістить тобі: 
Допомога прийде! Благословення не забариться! Воно з’явиться несподівано! 

Імпульс із богослужіння Першоапостола

Маленька хмаринка

СЛОВО І ВІРА |  НАСНАГА
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Яунде – столиця центральноафриканської Республіки 
Камерун, яка розташована на покритій лісом горбистій 
місцевості. Місто з більш як двомільйонним населенням, 
кількість жителів якого за останні двадцять років зрос-

ла втроє, дедалі більше простягається на територію розташова-
них навколо нього джунглів. Будучи резиденцією центрального 
банку шести центральноафриканських держав –Екваторіальної 
Гвінеї, Габону, Камеруну, Республіки Конго, Чаду і Центрально-аф-
риканської Республіки, – у недалекому минулому місто пере-
творилося в міжрегіональний фінансовий центр, хоча більшість 
його жителів зайняті в так званому неформальному секторі, то-
бто в тіньовій економіці. Це – проблема, з якою стикаються усі 
країни африканського континенту, економіка яких стрімко зро-
стає. Людина, яка потрапляє у Яунде, повинна мати добрі навика-
ми орієнтації: адже у місті, за невеликим винятком, відсутні назви 
вулиць і є, власне, небагато його актуалізованих карт-схем.  

A.V. 

4 НС, 7/2018
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БОГОСЛУЖІННЯ В ЯУНДЕ / КАМЕРУН
ДАТА: 28 лютого 2018 року

ВСТУПНА ПІСНЯ: –
СУПРОВІД: Окружний апостол Джозеф Екуйя, 

помічник Окружного апостола Патрік Мкхва-

назі, апостоли Ганс-Юрґен Бауер, Фелісієн 

Ебанґа, Фолькер Кюнлє і Джеффрі Нвоґу

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: дані відсутні

СВЯЩЕНОДІЙСТВА: зведення в сан апо-

столів Ігнатіуса Нче Чі, Ернеста Онібучі Онвук-

ве і Брайма Саффа

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ  
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Дорогі брати й сестри в Христі, дорогі гості. Я 
вельми вдячний предвічному Богові за те, що Він 
уможливив мій приїзд до вас. Через багато років 
Першоапостол знову має змогу завітати в Каме-

рун. Я приїхав до вас не як керівник організації, який насна-
жує трудовий колектив, а – як Господній слуга, як служитель 
Його Церкви. Я, як і будь-який інший служитель Церкви, пе-
ребуваю на служінні в Ісуса Христа, на служінні Його Церкви. 

Свого часу апостол Павло порівнював життя віруючої 
людини із змаганням бігунів, переможцеві якого вруча-
ють нагороду. (1 Корінтян 9, 24). Отже, будь-яка віруюча 
людина є, мовлячи образно, бігуном, що змагається, аби 
здобути перемогу. Усі ми знаємо про те, що у професійних 
спортсменів-бігунів є тренер, який мотивує їх, навчає пра-
вильним рухам і дає інші настанови, аби вони могли бігти 
швидше й здобувати кращі результати. 

 Коли спортсмени зазнають поразку, то тренер підбадьо-
рює та втішає їх. Це – його завдання. Тренер переважно не 
може бігти так швидко, як спортсмен, якого він тренує. І це 

Ознака первенців
образно передає завдання, які виконують служителі Церкви. 

Завдання служителів Церкви полягає у тому, аби підбадьо-
рювати віруючих на шляху до мети. Наше завдання полягає 
в тому, аби показати їм, як слід бігти правильно й здобувати 
перемогу. Це, однак, не означає, що ми, служителі Церкви, 
є кращими від братів і сестер. Нерідко трапляється так, що 
вони досягають у громадах кращих результатів, ніж ми, слу-
жителі Церкви. Я переконаний, що переважну більшість но-
воапостольських «чемпіонів» складають не служителі Церк-
ви, а її члени. 

Але для цього вони виконують поради й реагують на мо-
тивацію служителів Церкви. З Ісусом Христом ми здобудемо 
духовну перемогу. У чому полягає суть цієї перемоги?

Здобути вінець вічного життя й осягнути вічне єднання з 
Господом.

Отже, ми підійшли до нашої біблійної цитати, яку я зачитав 
вище. 

Апостол Іван мав видіння й бачив майбутнє та День Го-
сподній. Апостол бачив Господа Ісуса, Божого Агнця, і вірних, 
що перебувають разом з Ним у цей День. Це був не сон, а – 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«І глянув я, і от – Агнець стоїть на горі Сіоні, і з Ним сто сорок 
чотири тисячі, що мають Ім’я Його та Ім’я Отця Його, написане 
на чолах своїх».

 Слово із Біблії: Одкровення 14, 1
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реальність. Нам, людям, важко збагнути, що Бог стоїть над 
часом; що для Нього минуле й майбутнє є теперішнім. Бог 
показав апостолові Іванові реальну картину – Агнця і поруч 
з Ним 144 000 вірних.

Ми знаємо, що це число є символічним, і що не рівно 
144 000 перебуватимуть разом з Господом у День Його Дру-
гого Пришестя. Це число є символічним: 12 помножити на 
12  000 дорівнює 144  000. Число 12 символізує дванадцять 
колін Ізраїлю. Воно означає, що до 144 000, як і до колін на-
роду Ізраїлю, належать Богом вибрані люди. 

Ізраїльський народ не був найчисленнішим і найвизначні-
шим серед інших народів, але Бог обрав саме його.

Вірні, які візьмуть участь у Дні Господньому, не є найкра-
щими, але Бог вибрав саме їх. А 12 помножено на 12 000 оз-
начає, що їх кількість буде великою. Однак, це ще не все. Їх 
буде багато, але їхня кількість буде все ж обмеженою. Вони 
прийдуть з усіх колін, тобто – звідусіль. Це – вірні, яких Бог 
обрав первенцями Свого Царства. Що означає «первенці Бо-
жого Царства»?

Первенці Божого Царства візьмуть першими участь в 
Дні Господньому й першими – після Первенця Ісуса 
Христа – зодягнуться у воскресле тіло. 

Вони матимуть таке ж тіло, яке мав Ісус Христос після Сво-
го воскресіння. Воскреслий Ісус міг проникати крізь стіни й 
миттю міняти місце Свого розташування. Отже, Воскреслий 
не був підвладний земним законам і не міг уже ранити Себе, 
бо Його тіло мало небесні властивості. Перебуваючи у ньо-
му, Ісус знісся на Небеса, до Свого Отця.  

Ми, ставши первенцями, отримаємо таке ж небесне тіло, 
яке не буде підвладне земним законам. Лише перебуваючи у 
воскреслому тілі, ми виявимося спроможними ввійти в Боже 
Царство.

Первенці – це вірні, які становлять Господню Невісту. Ця 
метафора вказує на те, що вони першими осягнуть безпосе-
реднє єднання з Ісусом Христом. Вони перебуватимуть по-
руч з Ним і Він усе ділитиме разом з ними; і – не на обмеже-
ний час, а назавжди, на віки вічні.

Первенці будуть покликані також правити разом з Ісусом 
Христом під час Тисячолітнього Царства миру. Вони прави-
тимуть не як земні царі, а як Ісус Христос. Воскреслий мовив: 
«Дана Мені всяка влада на небі й на землі» (Від Матвія 28, 18). 
Як Він використав дану Йому владу? Він спас нас і служить 
нам. Саме так ми правитимемо разом з Христом під час Тися-
чолітнього Царства миру. Ми не будемо сидіти в розкішному 
кріслі й віддавати команди: «Ти роби це, а ти – інше!» Ні! Пра-
вити разом з Христом означає віддавати всі сили на благо 
служіння ближнього, на благо його спасіння. Це – майбутнє, 
яке обіцяне вірним, що належать до Божих обранців. Вони 
вибрані Богом першими ввійти в Його Царство й осягнути 
вічне єднання з Христом. 

Аби осягнути цю мету, треба виконати декілька переду-
мов. Одна з них наведена в нашій біблійній цитаті: «…що ма-
ють Ім’я Його та Ім’я Отця Його, написане на чолах своїх». Це 
означає, що вони є відкупленими Богом, є Його власністю і 
надбанням. Ісус «викупив» нас Своєю кров’ю (Одкровення 5, 
9). Ми відкуплені Його жертвою і завдяки їй належимо Бо-
гові, а не сатані. Імена, що написані на чолах, означають, що 
Бог вибрав кожного з нас персонально. 

  Устами пророка Ісаї Господь мовив: «Я прикликав тебе 
твоїм ім’ям, ти – Мій! (Ісаї 43, 1). 

Ти став Божим дитям не тому, що ними були твої батьки. Ти 
став Божим дитям тому, що Ісус вибрав і відкупив тебе. 

Ми є власністю Бога. Бог вибрав кожного з нас персональ-
но. Бог покликав кожного з нас зокрема, і ми відгукнулися на 
Його поклик; ми віддали себе Йому й стали Його власністю. 
Це – особиста справа кожного з нас. 

Це ім’я, ця печать на чолі, є також знаменням нашого ду-
ховного народження, народження з Води й Духа, яке ми 
зазнали під час хрещення Водою і Святим Духом. 

Інша передумова наведена у вірші 4: «Це ті, що з жінками 
не осквернилися: дівочні вони». Ця метафора підкреслює 
думку, що вірні не дозволили звести себе на ідолослужіння. 
Коли народ Ізраїля звернувся до чужих богів, то пророки мо-
вили: «Ви осквернили себе з чужими жінками».

Аби бути разом з Господом у День Його Другого Пришестя, 
ми не сміємо звести себе на ідолослужіння. Що слід розуміти 
під ідолослужінням?

 Ідол – це те, що займає місце Бога, що стає для нас важ-
ливішим від Нього. 

Ми, природньо, прагнемо добробуту, доброї освіти й стат-
ків. Однак, земне щастя й матеріальний добробут не мають 
бути для нас важливішими за обітницю, яку ми склали Богові. 

Звертаюся до молоді: я розумію, що ви прагнете здобути 
добру освіту й бути успішними в житті. Але це не повинно 
віддаляти нас від Ісуса Христа. Якщо освіта, гроші, успіх ста-
ють для вас важливішими від Ісуса Христа, то ви прийняли 
рішення на користь ідола. Людина, що служить ідолам, не 
ввійде в Боже Царство.

Таким ідолом є також заняття спіритизмом чи магією. Якщо 
ми вдаємося до послуг окультних сил, аби домогтися успіху; 
приміром, позбутися сусіда, якого не любимо, то ми здійс-
нюємо ідолослужіння. Ви знаєте про це краще, ніж я.

Ідолослужіння – це коли люди довіряють не Ісусові, а ін-

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ
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        Вірні, які візьмуть участь у Дні Господ-
ньому, не є найкращими, але Бог вибрав 
саме їх.
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шим силам. Ідолослужіння – це коли людина стає важливі-
шою від Ісуса Христа. У християнському світі є також, нажаль, 
чимало людей, які видають себе за посланих Богом, хоча для 
них, насправді, усе обертається навколо їхньої особи: «Я 
зцілю вас! Я обіцяю вам успіх!» Чимало людей слідують за 
такими проповідниками; вони слідують не за Ісусом, а – за 
людиною. Це – вияв ідолослужіння. Не удаваймося до нього.

У нашій цитаті мовиться про 144 000, які «слідують за Агн-
цем, куди б Він не пішов». Це вірні, які завжди шукають єд-
нання з Ісусом Христом. Вони вже сьогодні бажають бути 
разом з Ним.

Де ми зазнаємо єднання з Христом? Під час богослужіння. 
У молитві. І особливо – під час Святкування Святого Прича-
стя. 144 000, які завжди слідують за Ісусом, шукають єднання 
з Ним – у молитві, під час богослужіння й святкування Свято-
го Причастя. Вони завжди бажають бути разом з Ісусом. Слі-
дувати за Ісусом, куди б Він не пішов, означає виявляти Йому 
послух і неухильно йти вслід за Ним.

Ісус не раз звертався до Своїх учнів із закликом: «Ідіть за 
Мною!» (Від Матвія 4, 19). Петро та інші учні не казали: «Стри-
вай, нам треба поміркувати. Якщо Ти гарантуватимеш й обі-
цятимеш мені те чи інше, то я залюбки піду вслід за Тобою». 
Ні! Петро одразу відгукнувся на поклик Господа й не ставив 
Йому жодних умов. 

Слідуймо Господнім Заповідям і не висуваймо умови: 
«Якщо Ти мені допоможеш, якщо Ти мене зцілиш, то я сліду-

ватиму Твоїм Заповідям. Якщо Ти виконаєш для мене те чи 
інше, то я служитиму Тобі». 

Слухаймося Ісуса й неухильно слідуймо за Ним, адже ми 
любимо Його. «Ті, що слідують за Агнцем, куди б Він не пі-
шов», бажають перебувати разом з Ним. Ісус також переб-
уватиме разом з вірними, які втілюють Його слово в життя. 
Адже Він свого часу мовив: «Хто служить Мені, хай іде слідом 
за Мною: і де я, там і слуга Мій буде. Того, хто Мені служить, 
пошанує Отець» (Від Івана 12, 26).

Перебуваючи на землі, Ісус був для багатьох каменем спо-
тикання, бо спілкувався, як вони гадали, не з тими людьми. 
Він розмовляв з чужинкою, самарянкою, що було неприй-
нятним для юдеїв. Він увійшов у дім митаря, про якого усі 
знали, що був злодієм й обманщиком. Він спілкувався з гріш-
ницею і простив їй гріхи. Це викликало в багатьох обурення. 

Слідуймо за Господом, куди б Він не пішов. Адже саме Він 
вирішує, до кого йти, і кого нам любити. Думка людини в 
цьому відношенні не є важливою. Любімо чужинця, любімо 
слабкого, навіть якщо нам доводиться потерпати від його 
недоліків. Прощаймо людям, які завдають нам біль. Так ми 
слідуємо за Господом.

І ще один момент. 144 000 є непорочними. Тут мені можуть 
заперечити: «Хіба таке можливе? Хто з нас є досконалим?!» 
Це так, жодна людина не є безгрішною. Але вірні стали не-
порочними, бо використовували Господньою милістю. Вони 
зазнавали Божу милість, бо визнавали свої гріхи й щиро кая-

                              Правити разом з Христом означає віддавати всі сили на 
благо служіння ближнього, на благо його спасіння.

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ
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лися у скоєному; бо завжди виявляє твердий намір боротися 
з гріхом і мінятися на краще. Тому Бог прощав їм гріхи і вони 
виявилися непорочними. 

І останній пункт. Аби належати до 144 000, треба слідувати 
за апостолами Ісуса Христа. Адже через них ми приймаємо 
дар Святого Духа й під час Святого Причастя осягаємо повне 
єднання з Христом. Завдання апостолів – підготовляти Хри-
стову Невісту. 

Дорогі брати й сестри, давайте закріпимо сказане сьогодні: 
Бог покликав і вибрав нас бути первенцями, а значить отри-
мати першими воскресле тіло. Тільки маючи воскресле тіло, 
ми спроможні ввійти в Боже Царство й осягнути вічне єднан-
ня з Ісусом Христом, а також правити разом з Ним під час 
Тисячолітнього Царства миру. Для цього нам треба вірити в 
жертву Ісуса Христа й цілковито віддавати Йому себе й усе 
своє життя. Відмовляймося також від будь-якої форми ідо-
лослужіння, від магічних та окультних ритуалів, тримаймося 
виключно Ісуса Христа, тільки – Його та даних Ним обітниць. 
Нехай не буде для нас нічого важливішого від слідування за 
Ним. Слідуймо за Ісусом, куди б Він не пішов. Завжди шукай-
мо близькості з Ним. Виявляймо Йому щирий послух. Любімо 
людей, яких Він любить. Докладаймо для цього усіх зусиль і 
виявляймо готовність до покаяння, аби отримати Господню 
милість. Вірно слідуймо за апостолами.

Мета й перспектива, які Господь відкриває перед нами, є 
настільки величними, що варто зберігати Йому вірність до 
кінця. 

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ДЖОЗЕФ ЕКУЙЯ:

«Ми прийняли все для того, 
аби бути зачисленими до 
первенців й увійти в Боже 
Царство. Ми прийняли 
хрещення Водою й Запеча-
тання Святим Духом. Однак, 
це тільки початок. Тепер 
ми маємо вести боротьбу й 
осягнути поставлену мету».

ПОМІЧНИК 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА 
ПАТРІК МКХВАНАЗІ:

«Першоапостол торкнувся 
нашого серця й закликав 
нас не випускати з поля 
зору мету нашої віри. Ми 
знаємо: не кожен, хто про-
мовляє «Господи, Господи!», 
увійде в Боже Царство. Для 
цього нам треба знову й 
знову власними вчинками й 
дозволяти  Богові випробо-
вувати себе».

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ
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ОСНОВНІ ДУМКИ:
Бог вибрав нас бути первенцями Агнця. Аби осягнути 
цю мету, віддаваймо себе повністю Богові, відкидаймо 
будь-які прояви ідолослужіння, служімо за прикладом 
Ісуса Христа, прагнімо Господньої милості й слідуймо за 
апостолами. 

ки якому осягаємо єднання з Ісусом Христом. Під час Свято-
го Причастя Ісус особисто мовить до кожного з нас: «Я віддав 
за тебе Своє життя». А ми Йому – у відповідь: «Я також віддаю 
Тобі своє життя; я бажаю належати тільки Тобі».  

Завдяки Святому Причастю Ісус додає нам потрібних сил. 
Власними силами нам годі здолати гріх. Але завдяки Святому 
Причастю Господь додає нам сил, аби ми казали «Ні!»  гріхові 
й перемагали диявола. Споживаючи Святе Причастя, ми жи-
вимо в собі нове творіння. Це нове творіння, коли прийде 
час, має одягнутися у воскресле тіло. Тому нам треба пле-
кати його. Воно має дедалі більше й більше проявлятися у 
нас. Люди з нашого оточення мають усе більше бачити, що 
ми поступаємо й реагуємо, як Ісус Христос. Я бажаю, аби ми 
поступали саме так, аби люди з нашого оточення все частіше 
казали: «Він, дійсно, поступає і реагує, як Ісус! У ньому виник-
ло й сформувалося нове творіння».

Після співпроповідей Окружного апостола й помічни-
ка Окружного апостола Першоапостол сказав:  Тепер 
ми приступаємо до святкування Святого Причастя. Господь 
і сьогодні дарує нам можливість звільнитися від гріху. Для 
цього нам, звісно, треба виконати передумову: щиро покая-
тися за те, що не завжди слухалися Бога, і виявляти твердий 
намір мінятися на краще.

Ми дивимося на Бога не як на Бога, Який карає. Не так – як 
я, коли був малим хлопцем і накоїв щось. Я тоді добре знав: 
якщо мама довідається про це, то в мене будуть неприєм-
ності. Я казав мамі: «Мамо, я жалкую про скоєне», бо боявся 
покарання. Але я не мав на меті мінятися на краще, а хотів 
лише уникнути покарання. Чимало людей поводять себе 
саме так по відношенню до Бога й кажуть: «Прости й не на-
казуй мене!»  

    Не такою має бути наша мотивація, аби зазнати Господню 
милість. Нам, аби отримати Господню милість, треба каятися 
у скоєних гріхах; каятися в тому, що зреклися Ісуса Христа; 
що порушили дану Йому клятву; що відійшли від Нього. Ми 
любимо Ісуса й не бажаємо бути відлученими від Нього. Тому 
ми страждаємо від скоєних гріхів, що відділяють нас від Бога. 

Любов до Ісуса спонукає нас казати: «Мені треба ставати 
кращим, бо я не бажаю бути відлученим від Ісуса! Я бажаю 
мінятися на краще, бажаю боротися з гріхом». Це – істинне 
каяття, завдяки якому Ісус Христос дарує нам доступ до про-
щення. Саме так ми маємо відзначати Святе Причастя, завдя-

            Слідуймо за Господом, куди б Він не пішов. Адже саме 
Він вирішує, до кого йти, і кого нам любити.

Першоапостол вітає зведених в сан 
апостолів; ліворуч апостол Фолькер
Кюнлє, перекладач
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Питання «Хто більший?» є важливим уже для дітей. 
Якщо хтось із них вищий від іншого бодай би на 
декілька сантиметрів, то відчуває свою перевагу 
над ним. Дітям властиво змагатися, показувати, що є 

більшими від інших, і таким чином демонструвати свою силу. 
Буває, вони перебирають міру.

Питання «Хто більший?» є важливим і для дорослих: хто має 
більшу вагу? У кого більше прав? Дорослі поводять себе у 
цьому відношенні, звісно, дещо делікатніше: хтось, приміром, 
перебиває іншого й не дає йому змоги довести свою думку до 
кінця. Так він намагається показати, що розбирається значно 
краще у порушеній темі, чи хоче похизуватися власними за-
слугами. Другий вважає, що має перевагу над іншими й пово-
дить себе зверхньо, бо займає – реально чи, як йому здається 
– вище становище. Така поведінка є, власне, негідною. 

Євангеліст Марко розповів про те, що Ісус, ідучи зі Своїми 
учнями дорогою додому, поцікавився, про що вони спереча-
лися дорогою до Капернаума. Учні зніяковіло замовчали, бо 
вели мову про те, хто з них є більшим? Раптом Господь узяв 
дитину й поставив її перед учнями; потім Він обняв дитину й 
розповів учням про Своє бачення істинної величі: «Хто прий-
ме одне з таких дитят в Моє Ім’я, – Мене приймає; а хто Мене 
приймає, – не Мене приймає, а Того, Хто послав Мене» (Від 
Марка 9, 37).

Отже, велич у Господніх очах – це: повернутися обличчям 
до слабкого; надати допомогу немічному, виконати добру 

справу для людини, яка не спроможна нічим віддячитися. Хто 
так поступає, той на ділі виявляє любов до Ісуса Христа й до 
Триєдиного Бога.   

Розповідаючи притчу про «Загальний Суд» (Від Матвія 25, 35 
і далі), Христос також наголошував на тому, що істинна велич 
– це повернутися обличчям до нужденного, голодного, спра-
глого; до людини, якій не вистачає найнеобхіднішого, до хво-
рого чи ув’язненого. Адже саме така поведінка має неабияке 
значення й вагу в очах Божих: «Усе, що ви зробили одному з 
Моїх братів найменших – ви Мені зробили» (Від Матвія 25, 40) 
– як у звичайному, так і в духовному відношенні. 

У Церкві ми також не повинні вдаватися до перебільшень. 
Інколи ми ведемо мову про «високі сани». Що таке «високий 
сан»? Чи не є будь-який сан служінням за дорученням Ісуса 
Христа, яке годі виконати без Господа? Чи може бути один 
служитель ціннішим від іншого? Чи не є будь-який служитель 
– від Першоапостола до диякона – слугою і соратником Ісуса 
Христа? 

Демонструймо, отже, свою велич і для цього дедалі біль-
ше здобуваймо сутність Ісуса Христа, бо Він, наш Учитель, 
Ісус Христос, є істинно величним! Усі ми, брати й сестри, (Від 
Матвія 23, 8), маємо вчитися у свого й Наставника; усі ми є од-
наково рівними і рівноцінними перед Господом, і Він любить 
усіх однаково. 

Міхаель Еріх      

«Хто більший?»

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
МІХАЕЛЬ ЕРІХ
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ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 19.09.1959
ПРОФЕСІЯ: торговий страховий агент
АПОСТОЛ з 26.04.2006
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Південна Німеччина (Баден-Вюртемберг і 
Баварія) та 30 країн Південно-Східної Європи, Близького й Серед-
нього Сходу, Західної і Східної Африки

апостола
Послання
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

Ми не раз читаємо в газетному не-
кролозі слова: «Ми вшановуємо 
пам’ять нашої померлої співробіт-
ниці/співробітника». Фірми й уста-

нови публікують зазвичай некролог з такою 
усталеною фразою у зв’язку зі смертю свого 
співробітника чи співробітниці. У ньому вони 
висловлюють співчуття з приводу важкої втра-
ти, дають достойну оцінку праці померлого/
померлої й завершують уже згаданою нами 
фразою. Кожен із нас, звісно, не раз запитував 
у себе, що  конкретно означають слова «ушано-
вувати пам’ять померлого». Як нам вшановува-
ти пам’ять померлих колег по роботі, підлеглих 
чи начальників? Запроваджувати на найближ-
чі п’ять років хвилину мовчання у день смерті 
померлого/померлої; чи розміщати на дошці 
пошани його/її фотографію, а чи згадувати про 
нього/неї та про його/її досягнення у вироб-
ничій газеті? Колеги по роботі, буває, збирають 
кошти для близьких і рідних чи надають іншу 
допомогу. Існують, дійсно, приклади благочин-
ної допомоги рідним померлого/померлої …  

Життєвий досвід усе ж учить, що все завер-
шується усталеною фразою у некролозі. Адже 
життя продовжується, особливо – комерційне 
життя. На місце померлої/померлого приходять 
нові люди, підприємство ставить перед собою 
дедалі вищі цілі, а сентиментальному немає місця 

І навіщо взагалі перейматися минулим? Чи 
багато від нього користі? Треба дивитися впе-
ред, прагнути особистого щастя і ставити перед 
собою все нові цілі. Адже Ісус також мовив: «Іди 
за Мною, і зостав мертвим ховати своїх помер-
лих!» – Так, звісно! Але Він мав на увазі, що навіть 
смерть не має бути перешкодою, аби не йти вслід 

за Ним. Це висловлення Ісуса не носить загальний 
характер і не означає, що треба нехтувати помер-
лими! Адже Ісус не раз приділяв увагу померлим: 
на горі Преображення Він був не Сам. У Святому 
Писанні згадується про те, що, окрім трьох учнів, 
разом з Ним були також Мойсей та Ілля. Апостол 
Петро повідомляє в одному із своїх Послань про 
те, що Ісус Христос після Своєї смерті зійшов в 
царство мертвих і проповідував там. Він зовсім не 
був байдужим до померлих, а бажав і їм спасіння 
та вічного життя. Так, Він не забув навіть про тих 
померлих, які виявили непослух ще за часів Ноя й 
не ввійшли в ковчег. 

Тож навіщо ми вшановуємо пам’ять померлих? 
Яка користь від того, що ми поминаємо помер-
лих? Пам’ять про померлих – це свідчення про те, 
що нас єднають покоління. Адже ми не є відлюдь-
куватими одинаками, а об’єднані в покоління. 
Вольфганг Гете передав цю думку так: «Що ти 
успадкував від батька свого – придбай, щоб їм во-
лодіти!» («Фауст»). Ушановуючи пам’ять минулих 
поколінь, ми висловлюємо їм вдячність за те, що 
створили основу для нашого життя. Ми згадуємо 
про їхні помилки, недобрі вчинки чи недоліки не 
для того, аби докоряти їм, а для того, аби вчитися 
на цих помилках. 

Цій пам’яті притаманний ще один вимір – ду-
ховний: ми молимося за померлих. Своїми за-
ступницькими молитвами ми просимо в Бога, 
аби Він виявив їм Свою милість. Згадаймо про за-
ступницькі прохання Авраама за мешканців міст 
Содому й Гоморри, чи про прохання розіп’ятого 
Ісуса: «Отче, прости їм!»

«Ушановувати пам’ять померлих» означає та-
кож молитися за них і привертати їхню увагу до 
спасіння в Ісусі Христі. 

МІРКУВАТИ –
СЛІДУВАТИ
Ушановувати пам’ять
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Декілька днів ми з дру-
жиною гостювали в 
мого батька і поверта-
лися назад додому. Ми 

рухалися автобаном на досить 
великій швидкості, попереду 
нас – ще 600 км шляху. Раптом я 
вирішив зупинитися, треба було 
справити «малу нужду». «Зно-
ву?!» – не стрималася дружина. 
Так, мені конче треба. Я в’їхав на 
стоянку. Був обідній час, тому на 
паркінгу майже не було вільного 
місця. Тут я побачив групу мото-
циклістів, яка збиралася виїжд-
жати, тому вирішив почекати, 
поки звільниться місце.

     Коли я повернувся, то, як 
завжди, під час далеких подоро-
жей, оглянув колеса свого авто-
мобіля й злякався: заднє колесо 
повністю спустило. За слідами на 
асфальті я зрозумів, що від того 

місця, де я чекав, до паркомісця я 
їхав на диску. Тобто, поки я чекав, 
то все повітря з колеса вийшло. 
Ми навіть і думки не допускаємо 
про те, що могло би статися, якби 
колесо спустило на під час руху 
автобаном.

      Ми збагнули, що це Бог пода-
рував нам цю нетривалу зупинку. 
Ми сповнилися глибокою вдячні-
стю за те, що Він у чудовий спосіб 
уберіг нас від лиха. Ми поміняли 
колесо й рушили далі. Згодом я 
уважно оглянув колесо й поба-
чив, що з нього стирчав шуруп. 
Головка шурупа майже повністю 
стесалася; отже, цей металевий 
виріб уже тривалий час був у 
шині. Довелося придбати нову 
шину, але я здобув цінний досвід 
і знання про те, що Бог поруч з на
ми.                                               

 Г. У. 

Божий 
промисел

Коли ми вирушаємо в далекий 
дорогу, то зазвичай молимося 
й просимо в Бога про захист 
ангелів. Так і поступили герої 
нашої історії – брат по вірі та 
його дружина. Ангельський за-
хист їм неабияк знадобився.

ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД
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Даниїл за наказом царя був кинутий до ями з левами, Давид захищав овець свого 
батька від левів та ведмедів. У Біблії згадується також про вовків. Які хижі тварини 
водилися в ті часи на Близькому Сході?     

У Біблії міститься чимало згадок про найсильнішу 
хижу тварину Ізраїлю – ЛЕВА. Леви водилися в 
лісах і хащах Йорданської долини. Вони становили 
велику небезпеку для мандрівників, та насамперед 
– для свійських тварин. У Біблії ми довідуємося про
юні роки царя Давида таке: маленький пастушок
виявив сміливість, коли отарі овець, яку він випасав,
загрожувала небезпека, то він, ризикуючи життям,
захистив її від зазіхань лева й ведмедя. Завдяки своїй 
силі й мужності лев – це символ влади. Самого Ісуса
названо в Святому Письмі «Левом, Який з племені
Юди». У Старозавітні часи ассирійські та єгипетські
царі полювали на левів й, спіймавши,  утримували їх
в ямі. Однак в епоху Ісуса Христа леви були в Ізраїлі
вже великою рідкістю, а сьогодні вони там узагалі не
водяться. 
ВЕДМІДЬ жив у горах і лісах Ізраїлю. Він харчувався
здебільшого плодами фруктових дерев, яйцями,
корінням, бджолиними гніздами й мурахами. На  овечі 
отари він нападав лише тоді, коли був дуже голодний. 
Але ведмедя, попри все це, боялися більше, ніж інших 
тварин, бо він був дуже непередбачуваним. У наші дні 

ведмедів можна лише зрідка зустріти на Близькому 
Сході. 
ВОВК – це найбільший ворог для свійських тварин. 
Він є сильним і небезпечним мисливцем. Вовки 
живляться невеликими за розміром тваринами, 
але вони, буває, нападають на оленів, овець та 
велику рогату худобу. У Старозавітні часи вовки 
були також широко поширеними, проте ареал 
їхнього поширення та їхня чисельність дедалі більше 
скорочувалися із зростанням кількості населення. 
Вовк – це біблійний символ царів, князів і пророків, які 
зловживали своїм становищем,  а також – жорстоких 
правителів.
Менші родичі вовка, ЛИСИЦЯ й ШАКАЛ, удень, 
зазвичай, переховуються в норах і лише вночі в 
пошуках їжі виходять на поверхню. Лисиці живуть 
і полюють наодинці. Вони люблять поласувати 
фруктами та плюндрують грона винограду, що 
ростуть при землі. У Пісні пісень міститься згадка 
про те, що лисиця знищила виноградник. Шакали 
є, навпаки, стадними тваринами й  харчуються 
здебільшого мертвечиною.  
У біблійні часи в Ізраїлі водився також ЛЕОПАРД – у 
Святому Писанні мовиться переважно про барса. 
Про нього містяться згадки в Книгах пророків Ісаї та 
Єремії, а також в Одкровенні. Плямисте хутро барса 
маскує його так добре, що в траві та на відкритій 
місцевості він може непомітно підкрастися до своєї 
жертви. Він полює на великих тварин, як от: овець, кіз 
і велику рогату худобу.               

15НС, 7/2018

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО  |«МИ, ДІТИ»

Хижі звірі 
в біблійні часи

У цій статті публікується додатковий матеріал до рубрики 
«Із Біблії» часопису «Ми, діти». 
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Фелікс та Леон упродовж багатьох років є великими друзями. Леон разом з Феліксом неодноразово 
відвідував богослужіння, хоча його батьки не ходять до церкви. Якось Леон завітав у гості до Фелік-
са. Під час вечері він сказав, що не бачить жодного сенсу в житті. Фелікс на це нічого не відповів, а 
мовчки продовжував їсти. Його батьки здивувались: чому Фелікс не розповів другові  про свою віру 
та про те, як вона додає йому впевненості?

ПРО АВТОРА: Марайке Фіннерн є фахівцем 

спеціальної педагогіки з математики, музики й 

релігії. Вона працює вчителем і шкільним духов-

ним наставником в одній із початкових шкіл м. 

Гамбурга (Німеччина). М. Фіннерн проводить, 

окрім цього, заняття з релігії з дітьми своєї  гро-

мади й очолює окружний дитячий хор.
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Бути християнином – хіба це не круто?
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Людина прагне визнання з боку інших людей. 
Ще будучи немовлям, Фелікс зрозумів, що 
оточуючі люди реагують на його крик чи сміх. 
З їх допомогою він контактував з людьми й 

налагоджував стосунки. Він бажав привернути до себе 
увагу з боку інших людей. Завдяки спілкуванню з близь-
кими йому людьми відбувалося становлення Фелікса як 
особистість, у нього формувався характер і він став тим, 
яким є тепер. Ще в ранньому дитячому віці Фелікс почав спіл-
куватися з однолітками. Оскільки всі вони походили з родин 
з таким же соціальним статусом, то Фелікс навчився брати на 
себе відповідальність, спілкуватися з іншими дітьми та ставити 
спільну мету. Коли Фелікс і Леон побачили, що їх об’єднують 
спільні інтереси, то потоваришували. Фелікс навчився цінува-
ти особисті якості Леона й реагувати на його потреби та поба-
жання. Взаємодовіра була визначальною у стосунках між юна-
ками. Оскільки Фелікс залюбки відвідував заняття недільної 
школи, то якось запросив Леона піти разом з ним. Хлопець із 

захопленням розповідав другові про свої враження від церк-
ви, про зустрічі з апостолом, про дитячі богослужіння, про 
дозвілля дітей та про участь у мюзиклах. Леон зрідка разом 
з Феліксом також відвідував богослужіння. Складалося вра-
ження, що йому подобається в церкві.

Перехідний вік та груповий тиск 

Незабаром Фелікс почне відвідувати заняття для конфір-
мантів. Він із нетерпінням чекає на них. Хлопець залюбки 
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відвідував заняття з релігії і після них не раз ставив батькам 
питання до тем, які обговорювалися. Аж раптом дванадця-
тирічний юнак почав критично міркувати й замислюватися 
над тим, що досі приймав на віру. Він почав аналізувати віру, 
яку змалечку прищеплювали йому батьки. З кожним днем у 
душі батьків дедалі більшою ставала напруга, адже їхній син 
ставав все більше скептичним і все піддавав сумніву. Фелікс 
шукав самореалізацію в колі своїх друзів і все частіше прислу-
хався до думок, які переважали в їхньому середовищі. Коли 
його друзі висловлювали думку про те, що християнська віра 
– це не круто, то Фелікс, очевидно,  не наважувався перечи-
ти їм. Можливо, Фелікс сформував свою власну думку та був 
настільки впевненим у собі, що не збирався нікому нічого до-
водити. Ще однією причиною його такої поведінки було по-
боювання, що його думка відрізняється від загальної думки 
колективу.
Тепер батькам Фелікса треба спонукати сина до того, аби він 
був послідовним і  свідчив про свою віру в Ісуса Христа як у 
неділю, так і в будні дні, а також знаходив потрібні аргумен-
ти на висловлювання друзів. З цим він впорається за умови, 
якщо його батьки подадуть йому власний приклад. Їм треба 
вести мову з Феліксом про те, як свідчити про свою віру й ді-
литися з нею з іншими, і який власний досвід сформувався в 
них у цьому відношенні. При цьому, доцільно розпочинати з 
малого. Феліксу не треба одразу виступати перед великою 
групою однолітків з доповіддю про свою віру. Він може розпо-
чати з розповідей своєму найкращому другові Леонові про 
власний досвід віри. Серед його друзів є, можливо, ще хтось, 
хто вірить у Бога і в якого він знайде підтримку й розуміння. 
Коли Фелікс переконається в тому, що віра є смислом його 
життя, то зможе вести про це мову зі своїми друзями. Тому 
важливо, аби батьки постійно цікавилися проблемами сина, 
відкрито й відверто вели з ним бесіди про віру та про пережи-
те з нею. Феліксу стане в пригоді знання про те, що й в житті 

його батьків були моменти, коли вони переживали диском-
форт через віру й мали сумніви щодо існування Бога. Подіб-
на відвертість не відкине Фелікса від віри, а навпаки, покаже 
йому, що життя з Богом не є безхмарним. Одночасно хлопець 
спізнає, що особисті невдачі не повинні віддаляти людину від 
Бога. Важливо, аби батьки були щирими й казали правду; щоб 
відверто говорили про досвід своєї віри та про сумніви, які 
мали. Виявляючи таку віру, можна протистояти притаманній 
підліткам критиці. Адже саме так може сформуватися у Фелік-
са власна точка зору і він буде здатний відстоювати її перед 
своїми товаришами.

Соціальне визнання – важливе

Досліди свідчать, що оточення має на нас, людей, неабиякий 
вплив. Коли всі члени групи разом неправильно відповідають 
на поставлене запитання, то багато людей схильні пристати 
до їхньої – навіть хибної – точки зору, аби не виділятися з на-
товпу. Багаторазово висловлена – навіть неправильна - дум-
ка може вплинути на власну думку людини. Чому прагнення 
людини до соціальної приналежності й визнання з боку інших 
людей є таким великим? 
Уже привітний погляд чи похвала стимулюють мозок викида-
ти нейромедіатори – біологічно активні хімічні речовини, які 
викликають почуття життєрадісності, вдоволення й завзяття. 
Нейробіологічні дослідження показують, що визнання з боку 
соціуму укріплює людську мотивацію. Чим більшою є при-
хильність до людини, тим більше нейромедіаторів вивільняє 
її мозок. Переживання, які дитина зазнає ще в перші дні свого 
життя, впливають на інтенсивність цих проявів. Дослідження 
показали, що діти, які в перші місяці свого життя були позбав-
лені материнських ласки й любові, у старшому віці набагато 
кволіше реагують на прояви любові й ніжності, ніж ті, які від 
народження не були обділені ними. Ласкаве відношення й 
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щира любов значною мірою впливають на формування людсь-
кої гідності. Людині, яка не мала змоги здобути такий досвід, 
згодом буде важко стати самовпевненою. Такі люди нерідко 
позбавляють себе можливості здобути успіх і постійно борють-
ся з власними сумнівами. Людині, яка має занижену самооцін-
ку, важко сприймати похвалу чи визнання, хоча вона їх прагне. 
Соціальне визнання – це основоположна потреба людини. 
Якщо не задовольнити цю потребу, то людина почуває себе 
покинутою напризволяще й нікому непотрібною. Вона стає 
недбалою, невдоволеною, інертною чи навіть хворобливою. 
Людина зазнає соціальний стрес, бо всупереч докладеним зу-
силлям, не отримує потрібного визнання. Це значною мірою 
стосується також дітей і підлітків, уявлення яких про себе ще 
повністю не сформувалося, тому вони схильні потрапляти під 
зовнішній вплив. Важливу роль, при цьому, відіграють батьки, 
які допомагають дітям приборкувати власні почуття й відкри-
вають їм світлі перспективи. Так з допомогою батьків дитина 
може певною мірою позбутися бажання мати визнання з боку 
інших людей. Хто точно й правильно оцінює себе самого й свої 
можливості; хто живе в гармонії з власними почуттями й узгод-
жує свої бажання з власними можливостями й задатками, той 
здатний приборкувати сумніви в собі.

Визнання, але правильне

Не лише визнання, а й спосіб його вираження має значення 
для людини. Якщо хвалити дітей тільки за успіхи, то вони усе 
життя будуть жити за таким принципом. Вони будуть почувати 
себе цінними лише тоді, коли будуть успішними в житті. Інші 
люди розуміють, що їх люблять лише тоді, коли вони вигляда-
ють привабливо й поводять себе так, як бажає цього оточення. 
Від того, за що хвалили людину в дитячі роки, залежить пошук 
її самоутвердження  в дорослому віці, як от: у кар’єрному рості 
чи зовнішній привабливості. А добре продумана похвала має, 
навпаки, велике значення: якщо бачимо позитивну рису в лю-
дині, то її треба неодмінно підкреслити. Адже якщо людина чує 
чесний і позитивний відгук про себе, то отримає мотивацію для 
подальшого росту.  

Марайке Фіннерн

Батьки можуть розпочати бесіду з дитиною з цитати, авто-
ром якої, ймовірно, є Вільгельм Буш: «Хто прихиляє коліна 
перед Богом, той твердо стоъть перед людьми». У дитини 
можна поцікавитися, як вона  розуміэ  ці слова. Доречно 
пояснити їй, у чому полягає різниця між людським стра-
хом і Божим острахом. Батьки можуть разом з дітьми 
розмірковувати над тим, що саме допомагає людині до-
лати страх:

l упевненість у тому, що Бог завжди й скрізь перебуває 
разом з нами;

l факт, що Бог пропонує нам прощення, і нам не дово-
диться зазнавати сором;

l здатність розпізнавати істинний шлях, а не безпорад-
но плисти за течією маси. 

Корисними для розмірковування над цією темою можуть 
бути такі питання:

l Чия думка є для тебе важливою?

l Чи хибно, у принципі, дослуховуватися до думки сто-
ронньої людини?

«Леви» - це тема липневого 
випуску дитячого журналу 
«Ми, діти», який є додатком 
до цього часопису.

       Часопис для дітей – видавництво  Новоапостольської церкви                            № 7, липень 2018 р.

ТЕМА: 
ЛЕВИ

УЧИТИСЯ ВИЗНАВАТИ 
СВОЮ ВІРУ

l У яких випадках ти намагаєшся подобатися іншим?

l Як ти почуваєш себе, коли тобою нехтують інші?

l Які наслідки виникають унаслідок того, що ти неодмін-
но бажаєш подобатися іншим людям?

l У якому випадку тиск групи може, на твою думку, бути 
корисним?

l Коли ти почував себе абсолютно впевненим, бо покла-
дався на Бога, а не на людину?

Перераховані вище питання не треба сприймати як 

обов’язковий для вивчення каталог, а як спонуку для бесі-

ди з дітьми на цю тему. Так ви можете ділитися з дітьми 

власним досвідом, а також довідуватися про їхню думку.  

У Біблії знаходимо чимало прикладів людського страху, 

про які можна вести мову з дітьми: Адам і Єва (Книга Буття  

3, 7), ізраїльтяни (1 Самуїла 17, 11), Саул (1 Самуїла 13, 11-

12), батьки сліпої від народження дитини (Івана 9, 22) чи 

апостол Петро (Галатів 2, 12). 

Після цього батьки разом з дітьми можуть розмірковувати 

над сучасними прикладами людського страху, а також над 

прикладами людей, які не піддалися груповому тиску і є 

для нас прикладом для наслідування.   
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Хто може брати участь у зустрічах, які Ви організовуєте?
І.Н.: Ми запрошуємо до участі в зустрічах усіх людей, які суму-
ють з приводу втрати рідної чи близької людини, – незалежно 
від того, скільки часу пройшло з моменту важкої втрати.

Як можна довідатись про час і місце проведення таких зу-
стрічей?
Б.Ш.: Усі, хто бажає взяти участь у наших зустрічах, можуть 
довідатись про їхнє проведення з плакатів на інформаційних 
стендах громад або з Інтернету. У кожному апостольському 
окрузі один раз у місяць в приміщенні однієї з церков про-
ходить зустріч з братами й сестрами, які сумують з приводу 
втрати рідної чи близької людини. Ми завчасно повідомляє-
мо парафіян про дату проведення такої зустрічі. Регулярність 
проведення зустрічей залежить від потреб та можливостей 
округу.   

Хто є відповідальним за проведення цих зустрічей? Чи 
важливо мати особистий досвід втрати близької людини?
І.Н.: Відповідальними, як правило, є хтось зі священнослужи-

телів на пенсії та одна сестра по вірі. Для цього вони прохо-
дять спеціальне навчання. Особисто пережита втрата не є 
обов’язковою умовою для цієї праці, але людина, яка пере-
жила смерть близької людини, може краще зрозуміти іншого 
й поставити себе на його місце. Якщо у відповідальної за цю 
працю людини є такий досвід, то вона повинна чітко розмежо-
вувати власні переживання від завдань, які виконує у зв’язку 
з цим, оскільки кожна людина переживає втрату по-різному. 

Що спонукало особисто вас присвятити себе заняттю те-
мою «смерть, скорбота, супровід у скорботі»?
 Б.Ш.: Під час виконання професійних обов’язків акушерки 
мені не раз доводилося стикатися зі смертю, оскільки, на 
жаль, не всі вагітності закінчуються вдало. Щоб уміти підтри-
мувати сім’ї в скорботі, я вирішила підвищити свою кваліфіка-
цію й почала брати участь у семінарах, вивчати книги, при-
свячені «Супроводу в скорботі». Я особисто під час вагітності 
двічі втрачала дитину. Пережиті мною горе й безпорадність 
значною мірою змінили моє життя, незважаючи на те, що до 
того я сама намагалася розраджувати інших; тому я вирішила 

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ

У Регіональній церкві «Південна Німеччина» регулярно, зазвичай один раз на місяць, проводять-
ся зустрічі з братами й сестрами по вірі, які втратили близьких і рідних людей. Інгрід Нюслі (62 
роки - І. Н.), медсестра й відповідальна за роботу зі скорботними, і Брітта Шварц (54 роки - Б. Ш.), 
акушерка за професією, уповноважені проводити ці зустрічі. Ми поставили їм декілька питань 
про їхню працю. 
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Інгрід Нюслє (62)
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інтенсивніше зайнятися цим питанням. На прохання місцево-
го об’єднання хоспісів через деякий час, після народження 
свого молодшого сина, я організувала для батьків, які втра-
тили дитину під час вагітності чи пологів, круглий стіл під 
назвою «Порожня колиска». У нагоді стали мені також курси 
підвищення кваліфікації «Супровід у скорботі для осиротілих 
батьків», організовані Мюнхенським об’єднанням «Осиротілі 
батьки». 
І.Н.: Я професійна медсестра з інтенсивного догляду за хвори-
ми, діалізу та ендоскопії. Моя професія теж тісно пов’язана зі 
смертю, оскільки впродовж 23 років я працюю медсестрою 
в хоспісі. Робота з невиліковними хворими спонукала мене 
проявити інтерес до питанням про «супровід у скорботі». 
Людина, за якою я доглядаю аж до смерті, іде з життя, але які 
почуття охоплюють її рідних і близьких після її смерті? Мож-
ливо, вони теж потребують допомоги? Окрім цього, я прой-
шла спеціальне навчання при Федеральній спілці «Супровід 
у скорботі» й отримала відповідну кваліфікацію. З 2010 року я 
очолюю в своєму місті «Кафе для скорботних».
Що таке скорбота? У чому вона проявляється?
І.Н.: Скорбота - це нормальна реакція на ненормальну ситуа-
цію. Людина, на жаль, не може самостійно вплинути на свою 
реакцію – у ній беруть участь як її тіло, так і душа й духовне 
начало. Утрата близької людини пов’язана з соціальними  від-
носинами. Існує чотири основних типи людей, що перебува-
ють у скорботі. Перші – це «діячі», яких охоплює надмірна жага 
діяльності, бо вона допомагає їм зносити біль утрати. Інші – це 
«емоційні люди», які реагують дуже емоційно, багато плачуть, 
можливо, дуже сердяться, та все ж не можуть стримувати 
своїх почуттів. Це ще одна реакція організму на душевний 
біль, який зазнає людина після втрати рідної та близької люди-
ни. Є ще «мислителі», які підходять до всіх речей помірковано; 
вони розмірковують над тим, що сталося, і планують наступні 
кроки. Існує також група так званих «ухильників», які спочатку 
роблять вигляд, що нічого особливого не сталося, намагають-
ся жити нормально або дійсно потрапляють у стан чи ситу-
ацію, коли не можуть сумувати. Наприклад, якщо у молодої 
мами на руках ще двоє маленьких дітей, то в неї немає часу 
на смуток. У сім’ї кожен тужить у скорботі по-своєму. Якщо це 
зрозуміти, то можна уникнути безліч непорозумінь.

Якими є потреби скорботних?
Б.Ш.: Як свідчить досвід, скорботним важливо, щоб їх не уни-
кали, щоб спілкувалися з ними, вислуховували їх, дозволяли 
говорити про померлого, приймали їх такими, якими вони є.
У чому полягає завдання супроводжуючого в скорботі?
І.Н.: Він повинен уміти вислухати, бути надійним, бо скор-
ботні вже перебувають у стані покинутих напризволяще. Він 
повинен бути щирим, ділитися інформацією та надавати жит-
тєдайні імпульси. Він не повинен робити жодних оціночних 

висловлювань, а вміти супроводжувати скорботного за 
будь-яких обставин.

На що можуть сподіватися брати й сестри по вірі, які 
приходять на таку зустріч?
Б.Ш.: Зустрічі відбуваються здебільшого в групах, що скла-
даються з декількох осіб. Учасники обмінюються думками 
і діляться своїми почуттями. Перебіг зустрічі орієнтований 
на потреби скорботних і не є заздалегідь підготовленим. 
Учасники бесіди можуть говорити чи мовчати, а також 
плакати. Можна ділитися інформацією, можна спробувати 
з допомогою відповідних текстів дати поштовх для роз-
ради й утіхи. Зустрічі починаються і завершуються спіль-
ною молитвою. Члени групи беруть на себе зобов’язання 
щодо нерозголошення інформації, отриманої під час зу-
стрічі. Цьому ми надаємо велике значення.
Чим можна втішити скорботного?
І.Н.: Утіха – це внутрішній стан людини, а не якесь досяг-
нення. Наприклад: діти покійного сидять на панахиді в 
першому ряду. Хор виконує пісню. Хтось із дітей каже: 
«Слова пісні неабияк утішили мене». А інший обурюється 
з приводу тієї ж пісні: «Як диригент міг обрати цю пісню?» 
Кожен має своє уявлення про втіху й смуток.
Б.Ш.: Своєю увагою, близькістю й супроводом ми може-
мо допомогти скорботному зазнати втіху й додати йому 
впевненості чи підтримати його.
Часто члени трудового колективу чи громади не зна-
ють, як вести себе по відношенні до скорботного. У 
вас є поради з цього приводу?
І.Н.: Оточуючим людям деколи складно зносити поведін-
ку скорботних людей. Серце людини, що в смутку, розри-
вається від болю, вона кидається з однієї крайності в іншу 
й готова кричати: «Дайте мені спокій!» чи «Чому ви мене 
не жалієте?!». Часто рідні померлого відчувають потребу 
багато говорити про пережите горе, при цьому без кінця 
повторюють одне і те ж – вони хочуть в істинному значен-
ні цього слова «виговоритись, зняти з душі печаль». 
Із бесід із тими, кого торкнулося горе, ми довідуємося, 
що «особливо погано» сприймається ними той факт, коли 
люди, побачивши їх, переходять на інший бік вулиці, бо не 
знають, як вести себе із скорботними. Деякі починають ко-
рити себе, коли починають утішати скорботних, а останні 
плачуть у відповідь. Та це можуть бути сльози зцілення. 
Часом здається, що скорботні – немов відкрита рана, яка 
вразлива й болюча. Але краще надати їм підтримку, вия-
вити своє співчуття, ніж сторонитися. А ось поради – яки-
ми добрими вони не здавалися – не завжди доречні. Осо-
бливо, коли починають казати: «Тобі треба...». Сумуючі є 
самодостатніми людьми, вони краще знають, що їм треба. 
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Чи слова: «Ти можеш дзвонити мені в будь-який час!» є для них 
порожнім звуком. Адже в скорботних здебільшого немає на 
це сил. Вони неохоче чують також слова: «Як у тебе справи?» 
Краще запитати: «Як у тебе сьогодні справи?» або «Що тебе 
турбує в даний момент?». Дні пам’яті для скорботних є особ-
ливо важкими, але вони з радістю реагують на телефонний 
дзвінок, листівку чи квіти.
Чи допомагає віра? Чи допомагає вона подолати скорботу?
І.Н.: Мова йде не про подолання скорботи – це звучить як ви-
конання доручення, – а про те, щоб навчитися приборкувати 
скорботу. Віра може стати, при цьому, неабияким джерелом 
сили. Але буває, що скорботні почувають себе у великому горі 
вельми самотніми, забутими, у тому числі – Богом. Вони пере-
стають вести бесіди про Бога й молитися. Це не означає, що 
вони зневірились у Богові й стали невіруючими. Просто біль 
розлуки бере гору на якийсь час.
Як довго триває період скорботи?
Б.Ш.: Багато авторів книжок поділяють скорботу на фази, 
дехто каже про «рік трауру». Досвід показує, що кожна лю-
дина переживає скорботу по-різному, тож  неможливо точно 
визначити часові рамки окремих фаз. Адже остаточно смуток 
ніколи не проходить і його відгомін триває завжди. 
Як священнослужителі, на думку людей, що втратили 
близьких, ставляться до  їхньої скорботи?
І.Н.: По-різному. Проте  деякі парафіяни або душпастирі нама-
гаються випередити події й гадають, що період скорботи має 
минути якнайшвидше. Тому значно рано перестають цікави-
тися ним.  Це може образити скорботного. Висловлювання, 
як от: «Ми колись з ними побачимося», «Ви зможете ...» або 
«Бог не помиляється» скорботні сприймають часто як бажан-
ня спекатися їх порожніми обіцянками або применшити їхню 
скорботу. Навіть побажання після буденного богослужіння 
«Гарного вечора» вони часто сприймають дуже болісно: «Як 
вечір може бути хорошим, якщо я зовсім один / одна!»
Чому це відбувається?
Б.Ш.: Священнослужителі в нашій Церкві виконують доручен-
ня сану, як правило, на громадських засадах, і виконують ще 
багато інших завдань у громаді. Їм просто бракує часу. Окрім 
цього, мабуть, не кожен душпастир володіє достатніми знан-
нями щодо поводження з людьми у скорботі.

Протягом якого часу ви, як правило, супроводжуєте лю-
дей у скорботі?
І.Н.: Усе дуже індивідуально й залежить значною мірою від си-
туації та від того, як людина переживає втрату близької лю-
дини. 

Як це доручення змінило особисто вас?
І.Н.: Спілкування з вмираючими і скорботними протягом три-
валого часу не зробило мене сумною людиною; а навчило 
мене бути більш ґрунтовним. Наприклад, «довгий ящик, у які 

я відкладала свої справи» став для мене дещо «коротшим». А 
ще, якщо я хочу комусь щось подарувати, то не чекаю Дня на-
родження чи Різдва. Бо не знаю, чи доживемо до цього дня.
Що ви хотіли б побажати собі в цій праці?
І.Н.: Я хотіла б побажати собі, аби брати й сестри по вірі, які 
зазнали важку втрату та вважають, що ми зможемо їм допом-
огти, знайшли можливість завітати на наші зустрічі.
Б.Ш.: Я хотіла б, аби якомога більше братів і сестер знали про 
наші зустрічі, подолали в собі страх і прийшли до нас.
Питання ставила  Д. Ганцер

Скорбота  …
немов велика скеля. Її не відкотиш, як би ти не намагався! Спо-
чатку робиш усе можливе, аби не задихнутись під її вагою, по-
тім лупаєш її, розколюєш на дрібні уламки, а останній кладеш 
до кишені (штанів) і носишся з ним до кінця свого життя. 
                                                                                            Міхаеля Фогель

Зустрічі для братів і сестер, які втратили близьких і хотіли б 
розділити свій смуток з іншими парафіянами, яких спіткало 
таке ж горе, проводяться майже в усіх регіональних церквах 
Німеччини, а також у Регіональній церкві «Швейцарія».
Одна сестра по вірі, учасниця зустрічі зі скорботними, 
розповіла таке:
«Після богослужіння священнослужитель оголосив присут-
нім, що в сусідній громаді проходитиме зустріч зі скорботни-
ми. Я на той момент була шокована раптовою смертю чоловіка 
своєї подруги, тому вирішила скористатися запрошенням. 
Моя подруга не є парафіянкою нашої Церкви, але виявляє 
жвавий інтерес до віри. Я пішла на цю зустріч зі скорботними 
з надією почути щось корисне для себе і стати в пригоді своїй 
подрузі. 
Уже вступна молитва утішила мене. Брати й сестри, які зібра-
лися на цю зустріч, розповідали про близьких, яких їм дове-
лося втратити. Ніхто нікого ні до чого не змушував – кожен 
розповідав лише те, про що хотів розповісти. Решта уважно 
слухали. Я помітила, що спочатку людям було нелегко відкри-
ти свою душу. У деяких випадках знадобилась особиста роз-
мова з керівником зустрічі. З часом люди почали довіряти й 
співчувати один одному. У зустрічі брала участь одна сестра, 
яка, як і моя подруга, пережила раптову втрату свого чо-
ловіка. Тричі моя подруга сама приходила на ці зустрічі. Вони 
їй дуже допомогли, їй було важливо вести мову про пережите 
горе з іншими, ділитися з ними своїми почуттями. Розповідати 
про своє горе й слухати про горе іншого! Наслідком цього є те 
втіха й розуміння з боку іншого й позбуття почуття самотності
Я також відчула, що ця зустріч і, насамперед спільна молитва 
та поради ведучого, допомогли мені скинути камінь з душі й 
додали чимало сил. Щоразу я їхала додому з відчуттям, що ця 
зустріч додала снаги не лише мені, а й іншим учасникам» 
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Seit wann finden in Ihrer Gebietskirche Trauer

gesprächskreise statt?

Ingrid Nüßle: Wir fingen im März 2011 mit einem Pilot-

projekt im Forum Fasanenhof an. Seit Februar 2012 wird in 

jedem Apostelbereich ein Trauergesprächskreis angeboten.

An wen richtet sich das Angebot? 

Ingrid Nüßle: Das Angebot richtet sich an alle Menschen, 

die durch den Tod einer nahestehenden Person in Trauer 

gekommen sind, egal wie lange der Verlust zurückliegt.

Wie ist es organisiert?

Britta Schwarz: Zu den Treffen der Trauergesprächskreise 

wird durch Plakate auf den Informationstafeln der Gemein-

de und über das Internet eingeladen. In jedem Apostelbe-

reich findet einmal im Monat im Nebenraum eines Kirchen-

gebäudes ein Treffen statt. Die Termine richten sich nach den 

Bedürfnissen und Möglichkeiten des jeweiligen Bezirks und 

werden regelmäßig bekannt gegeben. 

Wer sind die Leiter der Trauergesprächskreise?  

Welche Rolle spielen deren eigene Verlusterfahrungen?

Ingrid Nüßle: Der Trauergesprächskreis wird meist von 

einem Amtsträger im Ruhestand und einer Glaubensschwes-

ter begleitet. Sie werden dafür besonders geschult und wei-

tergebildet. Eigene Verlusterfahrungen sind keine Bedingung 

für diese Aufgabe, können aber Verständnis und Empathie 

bewirken. Eigenes Erleben muss dann gut abgegrenzt wer-

den, denn der Andere erlebt den Verlust ganz anders. 

Sie beide sind aufgrund Ihrer fachlichen Kompetenz 

in die Ausbildung der Trauergesprächsleiter in der 

Gebietskirche einbezogen. Was war Ihr persönlicher 

Auslöser, sich mit der Thematik „Tod, Trauer, Trauer

begleitung“ zu befassen? 

Britta Schwarz: In meiner Arbeit als Hebamme kam ich 

immer wieder mit dem Thema „Tod und Trauer“ in Be-

rührung, da leider nicht alle Schwangerschaften glücklich 

enden. Um die betroffenen Familien besser unterstützen zu 

können, habe ich mich mithilfe von Fortbildungen und Bü-

chern mit dem Thema „Trauerbegleitung“ beschäftigt. 

Persönlicher Auslöser war die eigene Erfahrung, zwei-

mal ein Kind in der Schwangerschaft zu verlieren. Das eigene 

Erleben der Trauer, der Hilflosigkeit veränderte meine Wahr-

nehmung trotz meiner intensiven Beschäftigung vorher mit 

dem Thema nochmals erheblich. Auf Anfrage des hiesigen 

Hospizvereins gründete ich deshalb einige Zeit später, nach 

der Geburt unseres jüngsten Sohnes, den Gesprächskreis 

„Leere Wiege“ für Eltern, die ein Baby während der Schwan-

gerschaft oder bei der Geburt verloren haben. Die Weiter-

bildung „Trauerbegleitung für Gruppen Verwaister Eltern“ 

beim Verein „Verwaiste Eltern München“ war mir dabei eine 

wichtige zusätzliche Hilfe.

Ingrid Nüßle: Ich bin gelernte Fachkrankenschwester für 

Intensivpflege, Dialyse und Endoskopie. Mein Beruf ist auch 

sehr mit dem Tod von Menschen verbunden. Das führte 

dazu, dass ich seit 23 Jahren in der Hospizarbeit tätig bin, 

davon 12 Jahre in der Gruppen- und Einsatzleitung. Der 

Hauptauslöser für meine Beschäftigung mit dem Bereich 

„Trauerbegleitung“ liegt in der Hospizarbeit. Der Mensch, 

den ich in seinem Sterben begleite, geht – doch was ist mit 

den Hinterbliebenen? Bräuchten sie vielleicht auch Beglei- 

tung? 

2007 machte ich an der Kübler-Ross-Akademie Stuttgart 

eine Ausbildung für den ambulanten Kinder- und Jugend-

hospizdienst, in den Jahren 2009–2014 folgte die Ausbildung 

zur Trauerbegleiterin mit der großen Basisqualifikation nach 

dem Bundesverband Trauerbegleitung (BVT). Seit 2010 leite 

ich an meinem Wohnort das „Café für Trauernde“.

Was ist Trauer? Wie zeigt sie sich?

Ingrid Nüßle: Trauer ist eine normale Reaktion auf eine un-

normale Situation. Und man kann sich die Art und Weise 

dieser Reaktion nicht aussuchen. Da reagieren sowohl der 

Britta Schwarz (54), trauergesprächskreisleiterin
Gemeinde: Eggenfelden (Niederbayern)
Ebenso aktiv als Chorsängerin, Lehrkraft in der 
Vorsonntagsschule; Schmück- und putzgruppe
Beruf: Hebamme, trauerbegleiterin
Familienstand: verheiratet, vier Kinder
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Поїздка Окружного апостола 
Міхаеля Еріха в Ґану та Бенін

Під час своєї місіонерської поїздки, яка відбувалася вкінці квітня  й на початку травня 2018 року, Окружний апостол М. Еріх відві-
дав дві Західноафриканські країни, які належать до регіону його діяльності: Ґану, що знаходиться на узбережжі Гвінейської затоки, і 
яка налічує понад 400 тис. новоапостольських християн, та сусідній Бенін.  

Спочатку Окружний апостол відвідав Ґану, де зустрівся з місцевими апостолами і єпископами. Програма його перебування пе-
редбачала низку зустрічей, серед яких – Зібрання апостолів та єпископів, на яке були запрошені також служителі, які перебувають 
на заслуженому відпочинку, разом зі своїми дружинами.

Після Ґани Окружний апостол вирушив через Тоґо – країни, яка також належить до Реґіону діяльності Окружного апостола М. 
Еріха – до Беніну. У цій поїздці його супроводжував апостол Самуель ОппонҐ-Бренья з Ґани, який має доручення бути «керівним» 

апостолом, і здійснювати опіку над громадами усього Західноафри-
канського реґіону. 

Обидва апостоли  зустрілися в Беніні з апостолом Південної 
Німеччини Гербертом Бансбахом, який серед інших африканських 
країн здійснює також місіонерську діяльність у Беніні й Тоґо. У Бені-
ні Окружний апостол провів Зібрання апостолів і єпископів, на яке 
були запрошені також апостоли та єпископи, що перебувають на 
заслуженому відпочинку, разом зі своїми дружинами.

У неділю, 29 квітня 2018 року, Окружний апостол провів бого-
служіння в м. Азове, яке розташоване на віддалі трьох годин їзди 
автомобілем від столичного Котону. У цьому богослужінні взяли 
участь майже 2000 братів і сестер та відбулася ординація 2 окруж-

них старійшин та 5 окруж-
них євангелістів – служи-
телів, які в майбутньому 
будуть здійснювати опіку 
над місцевими округами. 

На завершення бого-
служіння Окружний апо-
стол дарував бенінському 
апостолові К. Й. Олу та його 
дружині благословення з 
нагоди шлюбного ювілею. 

МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА
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В период с 8 по 12 февраля 2018 года в церкви Ека-
теринбурга состоялось расширенное совещание 
апостолов и епископов Новоапостольской церкви 

России. Проводил совещание окружной апостол В. На-
дольный. В рамках встречи также прошло совещание 
окружных старейшин округа апостола Акчурина. В план 
работы совещания вошло и духовное попечение детей 
Божьих в общинах региона.
Утром 10 февраля 2018 года апостол В. Лазарев, епископ 
С. Ханаев (Казахстан), окружные старейшины С. Смелый 
и В. Семенцов отправились в общину г. Краснотурьинска, 
апостол С. Бастриков, епископ О. Лян и окружной старей-
шина С. Витютнев – в общину г. Нижнего Тагила, а окруж-
ной апостол В. Надольный, апостол М. Акчурин, епископ 
В. Гроо, окружной старейшина В. Яблочкин и священ-
ник Е. Келер посетили общину г. Каменска-Уральского. 
В общинах гг. Нижнего Тагила, Каменска-Уральского 
и Екатеринбурга дети Божьи сопережили таинства запе-
чатления Святым Духом четырех душ. После богослужения 
состоялось чаепитие, дети порадовали своими талантами. 
Поздним вечером 10 февраля 2018 года все апостолы, 
епископы и окружные старейшины вернулись в Екате-
ринбург, чтобы поделиться впечатлениями от пережитых 
богослужений и единения с прихожанами общин.
11 февраля 2018 года в общине Екатеринбурга состоя-
лось богослужение. Окружной апостол В. Надольный на-
чал богослужение словами из 1-й книги Паралипоменон 
16, 23–26, с любовью и радостью говоря о формировании 
апостольского служения в чистоте Евангелия, учении, пе-

реживании таинств церкви. Мы имеем возможность воспевать и восхвалять Господа, прекло-
няясь перед Его всемогуществом и величием. Иисус Христос дал всем без исключения поруче-
ние быть свидетелями спасительных деяний Господа. Да, мы тоже сталкиваемся с испытаниями, 
искушениями, болезнями и непониманием, ведь лукавый не дремлет, и его задача – навредить 
всем верующим и тем, кто еще стоит перед выбором. С любимым Богом всё иначе! Он – Созда-
тель Своего творения. Он – Спаситель. Он – Даритель вечной жизни для всех. Давайте будем 
сохранять и приумножать верность нашему Господу в соответствии с девизом «Верность – Хри-
сту». После богослужения и короткого перерыва в церкви до позднего вечера продолжалось 
совещание носителей руководящих санов. 
12 февраля 2018 года, во второй половине дня, после утреннего заседания апостолы, епи-
скопы и окружные старейшины отправились в свои регионы ответственности.

Россия. Высокие гости в Екатеринбурге
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25 января 2017 года в якутском католическом храме Святой Троицы состо-
ялась молитва за единение христиан. По давней традиции на это слу-
жение была приглашена община Новоапостольской церкви г. Якутска. 

В этом году новоапостольский священнослужитель зачитал из Библии рассказ 
о встрече Иисуса с самарянкой у колодца Иаковлева, после чего в небольшой про-
поведи были раскрыты и это библейское изречение, и образ воды, которая спла-
чивает всех христиан. После служения католические священники-монахи пригла-
сили гостей на чаепитие.

Россия. Молитвы за единение христиан
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Россия. Общине 
г. Благовещенска – 
25 лет!

18 февраля 2018 года в 
общине города Благове-
щенска, столице Амур-
ской области, состоялось 
особенное богослуже-
ние. 18 февраля 2018 
года общине исполни-
лось 25 лет. 25 лет назад 
в 1993 году состоялось 
первое запечатление 
Духом Святым.
К этому событию сестры 
приготовили сценку и 
праздничный стол.
Во время чаепития 
состоялся просмотр 
старых фотографий в 
электронном виде и 
видеозаписей по новому 
телевизору. Сестры с 
особой теплотой и любо-
вью вспоминали, приез-
жавших к ним братьев. 
Много было пережито 
ими, но они сохранили 
верность Господу и но-
воапостольской вере.
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Окружний апостол 
В. Надольний в Єкатеринбурзі

З 8 до 12 лютого 2018 року в церкві Єкатеринбургу відбулося розширене Зібрання 
апостолів і єпископів Новоапостольської церкви Росії. Його проводив Окружний 
апостол В. Надольний. Він провів також Зібрання окружних старійшин округу 
апостола М. Акчуріна. На порядку денному стояло, зокрема, питання про духовну 

опіку над Божими дітьми в громадах регіону.

Уранці, 10 лютого 2018 року, апостол В. Лазарєв, єпископ С. Ханаєв (Казахстан), окружні 
старійшини С. Смєлий і В. Семєнцов вирушили в громаду м. Краснотур’їнська; апостол С. 
Бастріков, єпископ О. Лян й окружний cтарійшина С. Вітютнев  – у громаду м. Нижнього 
Тагілу, а окружний апостол В. Надольний, апостол М. Акчурін, єпископ В. Гроо, окружний 
старійшина В. Яблочкін і священик Е. Келєр відвідали громаду м. Каменська-Уральського. 
У громадах міст Нижнього Тагілу, Каменська-Уральського та Єкатеринбурга відбулося 
Запечатання Святим Духом 4 душ. Після богослужіння всі присутні мали змогу разом 
зі священнослужителями поспілкуватися за горнятком чаю; діти порадували своїми 
талантами. Пізно ввечері 10 лютого 2018 року всі апостоли, єпископи й окружні старійшини 
повернулися в Єкатеринбург, щоб поділитися враженнями від пережитих богослужінь і 
єднання з парафіянами громад.

11 лютого 2018 року відбулося богослужіння в громаді Єкатеринбурга. Окружний 
апостол В. Надольний поклав в основу богослужіння біблійну цитату з 1-ї Хронік 16, 23-
26. Він наголосив зокрема на важливості збереження апостольського служіння та таїнств 
Церкви в чистоті євангельського вчення. «Ми маємо можливість, - наголошував ОАП 
величати й славити Господа, схиляючись перед Його всемогутністю і величчю. Ісус Христос 
дав усім без винятку доручення бути свідками діянь Господа задля нашого Спасіння. Так, 
нам також доводиться зазнавати випробовування, спокуси, хвороби; ми стикаємося з 
нерозумінням, адже лукавий не дрімає, і його завдання – завдати шкоди всім віруючим і 
тим, хто стоїть перед вибором. З милостивим Богом все інакше! Він – Творець Неба й Землі, 
усього видимого й невидимого. Він – Месія. Він – Дарувальник вічного життя для всіх. 
Тож зберігаймо й примножуймо вірність нашому Господу відповідно до девізу «Вірність – 
Христові»». Після богослужіння та короткої перерви в церкві до пізнього вечора тривала 
нарада керівних санів Церкви.

Пополудні 12 лютого 2018 року, після ранкового засідання апостоли, єпископи й 
окружні старійшини вирушили до своїх регіонів діяльності.
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Як швидко проминули 25 років!
«Вогонь прийшов Я кинути на землю - і як Я прагну, щоб він вже 

розгорівся!» (Від Луки12, 49).Цими словами апостол Пауль Хепп 
2 травня 1993 року провів перше богослужіння в м. Запоріжжі. 
Воно поклало початок розвитку Новоапостольської церкви у 
Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях. 

Уже стало доброю традицією в першу неділю травня 
відзначають у громаді м. Запоріжжя День громади. Після 
богослужіння брати й сестри збираються у малому залі, 
влаштовують чаювання, під час якого діляться спогадами, 
переглядають фотографії й відео, а також влаштовують 
невеличкі концерти.

Цього року з нагоди 25-літнього ювілею до громади завітав 
апостол Анатолій Будник. Він привітав громаду з ювілеєм, 
провів богослужіння словом «Тож коли Син вас визволить, то 
справді станете вільні» (Євангеліє від Івана 8, 36) і надав нового 

духовного імпульсу для того, аби підтримати «вогню віри».
Під час чаювання Юрій Олександрович Рожко, перший 

перекладач місіонерів й організатор першого в Запоріжжі 
богослужіння, поділився своїми спогадами і розповів про 
чимало цікавих випадків: організаційних, радісних і курйозних. 
Своїми спогадами ділилися також інші прихожани й всі 
присутні знову разом переживали сумні й радісні події життя 
один одного, дякували Богові за поміч і підтримку.

15 травня 1993 року апостол Келлер із Швейцарії провів перше 
богослужіння в громаді Миколаєва. Святкове богослужіння 
з нагоди 25-літнього ювілею цієї громади провів окружний 
євангеліст Сергій Уразов. Після богослужіння він перелічив 
основні віхи розвитку громади, згадав про перших місіонерів, 
а також – про перших українських священнослужителів. Після 
богослужіння влаштували чаювання, під час якого ділилися 
спогадами. Панувала атмосфера радості й вдячності Богові.

25-літній ювілей громад Запоріжжя і Миколаєва
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??              ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
На пагорбі містечка Уршаллінга, розташованого поблизу міста Прін-ам-Кімзе, знаходиться скромна 

церковна споруда, зведена в романському стилі. Романський стиль – це один із найдревніших архі-

тектурних стилів європейського Середньовіччя. Він був започаткований у 1000 після Р. Х., а почи-

наючи з приблизно 1130 року після Р. Х., його поступово витіснив сформований у Франції готичний 

стиль. Згадана вище церковка розташована на південно-східному частині баварського шляху Якова, 

що простягається від Богемії вздовж озера Кімзе, й названа на честь апостола Якова. Сама по собі 

церква не становить великої архітектурної цінності, але ось фрески внутрішніх стін, які майстри ре-

ставрували впродовж багатьох століть, є унікальними й неповторними. Середньовічні фрески були 

виконані частково в романському стилі під час першого етапу будівництва церкви в XII ст., а частково 

близько 1390 року – в готичному. Їх неодноразово перефарбовували, а в XX ст. кілька разів рестав-

рували. Одна з фресок завдяки своїй унікальності принесла церкві неабияку славу: це фреска Святої Трійці. Вона відображає Триєдність 

Бога. На увагу заслуговує зображене в центрі Триєдності обличчя з жіночими рисами. Питання про те, зображене тут жіноче чи скоріш 

юнацьке обличчя, як протиставлення літнім обличчям Бога Отця й Ісуса Христа, є спірним. 

КОГО Ж З БОЖОЇ ТРІЙЦІ ПРЕДСТАВЛЯЄ ЦЕ ОБЛИЧЧЯ?

Відповідь див. на стор. 2

1. Скільки вікон мав Ноїв ковчег?
А  два 
Б  три 
В  одне 
Г  чотири

2. Де в Біблії згадується ім’я Ірода Великого?
А  у Посланні до римлян
Б  в Євангелії від Луки
В  в Євангелії від Івана
Г  у Посланні до ефесян

3. Хто склав текст до пісні «У небо рвуся» 
(російськомовний пісенник № 83)?
А  Густав Фрідріх Людвіг Кнак
Б  Густав Манкель 
В  Пауль Герхард
Г  Ніколаус Людвіг Граф фон Цінцендорф

4. Коли відзначають Вербну неділю?
А  через тиждень після Пасхи
Б  за тиждень до Пасхи
В  за тиждень до 1-го Адвенту
Г  за два тижні перед П’ятидесятницею

5. Скільки таїнств у Новоапостольській церкві? 
А три
Б  п’ять
В  два
Г  сім

6. Де проживав апостол Петро?
А  у Віфлеємі
Б  у Капернаумі
В  в Єрусалимі
Г  у Гацорі

7. Яка жінка називала свого чоловіка «господом»?
А  Марія
Б  Сара
В  Рут
Г  Ревека 

8. У якій фортеці юдеї-повстанці тримали оборону від римлян до 
73 року після Р. Х.?
А у Масаді
Б в Акрополі
В у Мегіддо
Г в Антонії

9. Де в Біблії знаходиться 1-а Книга Макавеїв?
А  у Новому Заповіті
Б  у Старому Заповіті
В  у писаннях отців церкви
Г  в апокрифічних книгах Старого Заповіту

10. Що називають «предтечею» храму?
А Ковчег Завіту
Б  Святую Святих
В  віфлеємський вівтар
Г  Скинію зібрання
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