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Маленька хмаринка

М

и, 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
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унде – столиця центральноафриканської Республіки
Камерун, яка розташована на покритій лісом горбистій
місцевості. Місто з більш як двомільйонним населенням,
кількість жителів якого за останні двадцять років зросла втроє, дедалі більше простягається на територію розташованих навколо нього джунглів. Будучи резиденцією центрального
банку шести центральноафриканських держав –Екваторіальної
Гвінеї, Габону, Камеруну, Республіки Конго, Чаду і Центрально-африканської Республіки, – у недалекому минулому місто перетворилося в міжрегіональний фінансовий центр, хоча більшість
його жителів зайняті в так званому неформальному секторі, тобто в тіньовій економіці. Це – проблема, з якою стикаються усі
країни африканського континенту, економіка яких стрімко зростає. Людина, яка потрапляє у Яунде, повинна мати добрі навиками орієнтації: адже у місті, за невеликим винятком, відсутні назви
вулиць і є, власне, небагато його актуалізованих карт-схем.
A.V.
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Слово із Біблії: Одкровення 14, 1

«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».

Ознака первенців

Д

орогі 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 наснажує трудовий колектив, а – як Господній слуга, як служитель
Його Церкви. Я, як і будь-який інший служитель Церкви, перебуваю на служінні в Ісуса Христа, на служінні Його Церкви.
Свого часу апостол Павло порівнював життя віруючої

людини із змаганням бігунів, переможцеві якого вручають 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 правильним рухам і дає інші настанови, аби вони могли бігти
швидше й здобувати кращі результати.
Коли спортсмени зазнають поразку, то тренер підбадьорює та втішає їх. Це – його завдання. Тренер переважно не
може бігти так швидко, як спортсмен, якого він тренує. І це
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образно передає завдання, які виконують служителі Церкви.
Завдання служителів Церкви полягає у тому, аби підбадьорювати 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, служителі Церкви. Я переконаний, що переважну більшість новоапостольських «чемпіонів» складають не служителі Церкви, а її члени.
Але для цього вони виконують поради й реагують на мотивацію 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 Господній. Апостол бачив Господа Ісуса, Божого Агнця, і вірних,
що перебувають разом з Ним у цей День. Це був не сон, а –

Фото: НАЦ Південна Німеччина
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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 Другого 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 народу Ізраїлю, належать Богом вибрані люди.
Ізраїльський народ не був найчисленнішим і найвизначнішим серед інших народів, але Бог обрав саме його.
Вірні, які візьмуть участь у Дні Господньому, не є найкращими, але Бог вибрав саме їх. А 12 помножено на 12 000 означає, 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 Божого Царства»?

П

ервенці 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 Свого 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 ньому, 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 безпосереднє єднання з Ісусом Христом. Вони перебуватимуть поруч з Ним і Він усе ділитиме разом з ними; і – не на обмежений час, а назавжди, на віки вічні.
Первенці будуть покликані також правити разом з Ісусом
Христом під час Тисячолітнього Царства миру. Вони правитимуть 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 Тисячолітнього Царства миру. Ми не будемо сидіти в розкішному
кріслі й віддавати команди: «Ти роби це, а ти – інше!» Ні! Правити 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.

Вірні, які візьмуть участь у Дні Господньому, не є найкращими, але Бог вибрав
саме їх.

Аби осягнути цю мету, треба виконати декілька передумов. Одна з них наведена в нашій біблійній цитаті: «…що мають 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 Богові, 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 персонально. 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 духовного 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 мовили: «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 важливішим від Нього.
Ми, природньо, прагнемо добробуту, доброї освіти й статків. 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 стають 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 здійснюємо ідолослужіння. Ви знаєте про це краще, ніж я.
Ідолослужіння – це коли люди довіряють не Ісусові, а інНС, 7/2018
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Правити разом з Христом означає віддавати всі сили на
благо служіння ближнього, на благо його спасіння.

шим силам. Ідолослужіння – це коли людина стає важливішою 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 єднання 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 Причастя. 144 000, які завжди слідують за Ісусом, шукають єднання
з Ним – у молитві, під час богослужіння й святкування Святого Причастя. Вони завжди бажають бути разом з Ісусом. Слідувати 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: «Стривай, нам треба поміркувати. Якщо Ти гарантуватимеш й обіцятимеш 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-
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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 пішов», бажають перебувати разом з Ним. Ісус також перебуватиме 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 спотикання, бо спілкувався, як вони гадали, не з тими людьми.
Він розмовляв з чужинкою, самарянкою, що було неприйнятним для юдеїв. Він увійшов у дім митаря, про якого усі
знали, що був злодієм й обманщиком. Він спілкувався з грішницею 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 непорочними, бо використовували Господньою милістю. Вони
зазнавали Божу милість, бо визнавали свої гріхи й щиро кая-
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ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ
ДЖОЗЕФ ЕКУЙЯ:
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 Христову Невісту.
Дорогі брати й сестри, давайте закріпимо сказане сьогодні:
Бог покликав і вибрав нас бути первенцями, а значить отримати першими воскресле тіло. Тільки маючи воскресле тіло,
ми спроможні ввійти в Боже Царство й осягнути вічне єднання 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 ідолослужіння, 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 шукаймо 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.

«Ми прийняли все для того,
аби бути зачисленими до
первенців й увійти в Боже
Царство. Ми прийняли
хрещення Водою й Запечатання 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 промовляє «Господи, Господи!»,
увійде в Боже Царство. Для
цього нам треба знову й
знову власними вчинками й
дозволяти Богові випробовувати себе».
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Першоапостол вітає зведених в сан
апостолів; ліворуч апостол Фолькер
Кюнлє, перекладач

Слідуймо за Господом, куди б Він не пішов. Адже саме
Він вирішує, до кого йти, і кого нам любити.
Після співпроповідей Окружного апостола й помічника 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 покаятися 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 неприємності. 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 наказуй 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 прощення. Саме так ми маємо відзначати Святе Причастя, завдя-
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ки якому осягаємо єднання з Ісусом Христом. Під час Святого 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 живимо в собі нове творіння. Це нове творіння, коли прийде
час, має одягнутися у воскресле тіло. Тому нам треба плекати 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 виникло й сформувалося нове творіння».

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.

С ЛОВО І ВІРА | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ

апостола

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 Середнього Сходу, Західної і Східної Африки

Фото: Архів

Послання
ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ
МІХАЕЛЬ ЕРІХ

«Хто більший?»

П

итання «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 заслугами. Другий вважає, що має перевагу над іншими й поводить 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 сперечалися 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 прийме 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, спраглого; до людини, якій не вистачає найнеобхіднішого, до хворого 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 більше 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 однаково рівними і рівноцінними перед Господом, і Він любить
усіх однаково.
Міхаель Еріх
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МІРКУВАТИ –
СЛІДУВАТИ
Ушановувати пам’ять

Фото: © J.Mühlbauer exclus. – Fotolia.com

М

и не раз читаємо в газетному некролозі слова: «Ми вшановуємо
пам’ять нашої померлої співробітниці/співробітника». Фірми й установи публікують зазвичай некролог з такою
усталеною фразою у зв’язку зі смертю свого
співробітника чи співробітниці. У ньому вони
висловлюють співчуття з приводу важкої втрати, 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 «ушановувати пам’ять померлого». Як нам вшановувати пам’ять померлих колег по роботі, підлеглих
чи начальників? Запроваджувати на найближчі 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 виробничій газеті? Колеги по роботі, буває, збирають
кошти для близьких і рідних чи надають іншу
допомогу. Існують, дійсно, приклади благочинної допомоги рідним померлого/померлої …
Життєвий досвід усе ж учить, що все завершується 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 вперед, прагнути особистого щастя і ставити перед
собою все нові цілі. Адже Ісус також мовив: «Іди
за Мною, і зостав мертвим ховати своїх померлих!» – 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 померлими! 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 померлих? Пам’ять про померлих – це свідчення про те,
що нас єднають покоління. Адже ми не є відлюдькуватими одинаками, а об’єднані в покоління.
Вольфганг Гете передав цю думку так: «Що ти
успадкував від батька свого – придбай, щоб їм володіти!» («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 – духовний: ми молимося за померлих. Своїми заступницькими молитвами ми просимо в Бога,
аби Він виявив їм Свою милість. Згадаймо про заступницькі прохання Авраама за мешканців міст
Содому й Гоморри, чи про прохання розіп’ятого
Ісуса: «Отче, прости їм!»
«Ушановувати пам’ять померлих» означає також молитися за них і привертати їхню увагу до
спасіння в Ісусі Христі.
НС, 7/2018
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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 захист їм неабияк знадобився.
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екілька днів ми з дружиною гостювали в
мого батька і поверталися назад додому. Ми
рухалися автобаном на досить
великій швидкості, попереду
нас – ще 600 км шляху. Раптом я
вирішив зупинитися, треба було
справити «малу нужду». «Знову?!» – 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 мотоциклістів, яка збиралася виїжджати, тому вирішив почекати,
поки звільниться місце.
Коли я повернувся, то, як
завжди, під час далеких подорожей, оглянув колеса свого автомобіля 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 подарував нам цю нетривалу зупинку.
Ми сповнилися глибокою вдячністю за те, що Він у чудовий спосіб
уберіг нас від лиха. Ми поміняли
колесо й рушили далі. Згодом я
уважно оглянув колесо й побачив, 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.
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У цій статті пу
блікується до
датковий мат
«Із Біблії» ча
еріал до руб
сопису «Ми
, діти».
рики

Хижі звірі
в біблійні часи
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?

Фото: © Harish -– Fotolia.com

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.
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Бути християнином – хіба це не круто?
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 Фелікса. 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?

Л
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юдина 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 близькими 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 спілкуватися 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 цінувати особисті якості Леона й реагувати на його потреби та побажання. Взаємодовіра була визначальною у стосунках між юнаками. Оскільки Фелікс залюбки відвідував заняття недільної
школи, то якось запросив Леона піти разом з ним. Хлопець із
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захопленням розповідав другові про свої враження від церкви, про зустрічі з апостолом, про дитячі богослужіння, про
дозвілля дітей та про участь у мюзиклах. Леон зрідка разом
з Феліксом також відвідував богослужіння. Складалося враження, що йому подобається в церкві.

Перехідний вік та груповий тиск
Незабаром Фелікс почне відвідувати заняття для конфірмантів. 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 дванадцятирічний 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 прислухався 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 перечити їм. Можливо, Фелікс сформував свою власну думку та був
настільки впевненим у собі, що не збирався нікому нічого доводити. Ще однією причиною його такої поведінки було побоювання, 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 аргументи 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 ділитися 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 розпочати 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 пережите з нею. Феліксу стане в пригоді знання про те, що й в житті

його батьків були моменти, коли вони переживали дискомфорт через віру й мали сумніви щодо існування Бога. Подібна 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 Фелікса 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 натовпу. Багаторазово висловлена – навіть неправильна - думка 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 викидати 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 прихильність 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 позбавлені 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 людської гідності. Людині, яка не мала змоги здобути такий досвід,
згодом буде важко стати самовпевненою. Такі люди нерідко
позбавляють себе можливості здобути успіх і постійно борються з власними сумнівами. Людині, яка має занижену самооцінку, 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 зусиллям, 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 відкривають 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 узгоджує свої бажання з власними можливостями й задатками, той
здатний приборкувати сумніви в собі.

УЧИТИСЯ ВИЗНАВАТИ
СВОЮ ВІРУ
Батьки можуть розпочати бесіду з дитиною з цитати, автором 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 страхом і Божим острахом. Батьки можуть разом з дітьми
розмірковувати над тим, що саме допомагає людині долати страх:

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 виглядають 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 людині, то її треба неодмінно підкреслити. Адже якщо людина чує
чесний і позитивний відгук про себе, то отримає мотивацію для
подальшого росту.
Марайке Фіннерн

Часопис для дітей – видавництво Новоапостольської церкви

№ 7, липень 2018 р.

ТЕМА:

ЛЕВИ

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

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 неодмінно бажаєш подобатися іншим людям?
l У якому випадку тиск групи може, на твою думку, бути
корисним?
l Коли ти почував себе абсолютно впевненим, бо покладався на Бога, а не на людину?
Перераховані вище питання не треба сприймати як
обов’язковий для вивчення каталог, а як спонуку для бесі-

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

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

l факт, що Бог пропонує нам прощення, і нам не доводиться зазнавати сором;

У Біблії знаходимо чимало прикладів людського страху,

l здатність розпізнавати істинний шлях, а не безпорадно плисти за течією маси.

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

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 сторонньої
document527879633090297928.indd
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власним досвідом, а також довідуватися про їхню думку.
про які можна вести мову з дітьми: Адам і Єва (Книга Буття
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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Інгрід Нюслє (62)

Ставлення до смутку
У Регіональній церкві «Південна Німеччина» регулярно, зазвичай один раз на місяць, проводяться 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.
Хто може брати участь у зустрічах, які Ви організовуєте?
І.Н.: Ми запрошуємо до участі в зустрічах усіх людей, які сумують 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 зустрічей?
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 проходить зустріч з братами й сестрами, які сумують з приводу
втрати рідної чи близької людини. Ми завчасно повідомляємо 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 проходять спеціальне навчання. Особисто пережита втрата не є
обов’язковою умовою для цієї праці, але людина, яка пережила 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 розмежовувати 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 темою «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 підтримувати сім’ї в скорботі, я вирішила підвищити свою кваліфікацію й почала брати участь у семінарах, вивчати книги, присвячені «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
НС, 7/2018
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інтенсивніше зайнятися цим питанням. На прохання місцевого об’єднання хоспісів через деякий час, після народження
свого молодшого сина, я організувала для батьків, які втратили 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 хворими, 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? Можливо, вони теж потребують допомоги? Окрім цього, я пройшла 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 ситуацію. 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 відносинами. Існує чотири основних типи людей, що перебувають 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 людини. 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, намагаються жити нормально або дійсно потрапляють у стан чи ситуацію, 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.

36

Якими є потреби скорботних?
Б.Ш.: Як свідчить досвід, скорботним важливо, щоб їх не уникали, 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 скорботні вже перебувають у стані покинутих напризволяще. Він
повинен бути щирим, ділитися інформацією та надавати життєдайні імпульси. Він не повинен робити жодних оціночних
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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 складаються 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 розради й утіхи. Зустрічі починаються і завершуються спільною молитвою. Члени групи беруть на себе зобов’язання
щодо нерозголошення інформації, отриманої під час зустрічі. Цьому ми надаємо велике значення.
Чим можна втішити скорботного?
І.Н.: Утіха – це внутрішній стан людини, а не якесь досягнення. 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 можемо допомогти скорботному зазнати втіху й додати йому
впевненості чи підтримати його.
Часто члени трудового колективу чи громади не знають, як вести себе по відношенні до скорботного. У
вас є поради з цього приводу?
І.Н.: Оточуючим людям деколи складно зносити поведінку скорботних людей. Серце людини, що в смутку, розривається 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 значенні 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 корити 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, виявити своє співчуття, ніж сторонитися. А ось поради – якими добрими вони не здавалися – не завжди доречні. Особливо, коли починають казати: «Тобі треба...». Сумуючі є
самодостатніми людьми, вони краще знають, що їм треба.
03.05.2018 11:41:54
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bewirken. Eigenes Erleben muss dann gut abgegrenzt werden, denn der Andere erlebt den Verlust ganz anders.
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додали чимало сил. Щоразу я їхала додому з відчуттям, що ця 03.05.2018 11:4
І.Н.: Спілкування з вмираючими і скорботними протягом тризустріч додала снаги не лише мені, а й іншим учасникам»
валого часу не зробило мене сумною людиною; а навчило

мене бути більш ґрунтовним. Наприклад, «довгий ящик, у які
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МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА

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 відвідав 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 передбачала 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 Західноафриканського 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 Беніні 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 богослужіння 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 окружних старійшин та 5 окружних євангелістів – служителів, які в майбутньому
будуть здійснювати опіку
над місцевими округами.
На завершення богослужіння Окружний апостол дарував бенінському
апостолові К. Й. Олу та його
дружині благословення з
нагоди шлюбного ювілею.

22

НС, 7/2018

НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | КОРОТКІ РЕПОРТАЖІ

Фото:
архіву
редакції
Фото:з из
архива
редакции

Окружний апостол
Россия.
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тель
Он – Спаситель.
– Даритель
жизни
для
всех.
Давайте будем
присутні
знову
разом
переживали
сумні й радісні події життя
УжеСвоего
стало творения.
доброю традицією
в першу Он
неділю
травня вечной
один одного,
дякували«Верность
Богові за поміч
і підтримку.
відзначають иуприумножать
громаді м. Запоріжжя
громади.
Після
сохранять
верностьДень
нашему
Господу
в соответствии
с девизом
– Хри15 травня 1993 року апостол Келлер із Швейцарії провів перше
богослужіння брати й сестри збираються у малому залі,
сту». После богослужения и короткого перерыва в церкви до позднего вечера продолжалось
богослужіння в громаді Миколаєва. Святкове богослужіння
влаштовують чаювання, під час якого діляться спогадами,
совещание
санов.влаштовують
з нагоди 25-літнього ювілею цієї громади провів окружний
переглядаютьносителей
фотографіїруководящих
й відео, а також
євангеліст Сергій
Уразов.
Після богослужіння
він перелічив
невеличкі
концерти.
12
февраля
2018 года, во второй половине дня, после утреннего
заседания
апостолы,
епиосновні віхи розвитку громади, згадав про перших місіонерів,
Цього року з нагоди 25-літнього ювілею до громади завітав
скопы
и окружные старейшины отправились в свои регионы
ответственности.
а також – про перших українських священнослужителів. Після
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

богослужіння влаштували чаювання, під час якого ділилися
спогадами. Панувала атмосфера радості й вдячності Богові.
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1. Скільки вікон мав Ноїв ковчег?
А два
Б три
В одне
Г чотири

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

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

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

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

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

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

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

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

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

?
?

? ??

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 архітектурних стилів європейського Середньовіччя. Він був започаткований у 1000 після Р. Х., а починаючи з приблизно 1130 року після Р. Х., його поступово витіснив сформований у Франції готичний
Фото: Д-р Банмюллер

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 реставрували 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 реставрували. 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
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