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ДОРОГІ БРАТИ Й СЕСТРИ,

У Євангелії відображені Божі діяння, що зумовлюють 
наше спасіння – народження Ісуса Христа, Його смерть 
на хресті, воскресіння і Друге Пришестя. Віра в Ісуса 
Христа й народження згори, Води й Духа, – це шлях до 
вічного єднання з Богом. Це – суть Євангелія – благої звістки. 

Запалюймо вогнем Євангелія своїх дітей і ближніх. Адже ми, християни, послані й 
вибрані Богом, аби нести людям вогонь Євангелія. А це можливе, коли наше серце 
буде полум’яніти вогнем Ісуса Христа. Лише тоді ми здатні запалити серця людей, 
по-іншому ні! Як конкретно домогтися цього?

Розмірковуймо ще більше над Євангелієм. Це допоможе нам краще збагнути ве-
лич Божої любові до нас, людей.

Ведімо мову про Євангеліє зі своїми дітьми й з ближніми. Так вони довідаються 
про Бога, про наш духовний досвід і про наше величне майбутнє. 

Молімося разом зі своїми дітьми й ближніми. У молитві ми переживаємо присут-
ність Бога. Бог чує молитву й відповідає на неї.

До цього нам іноді треба змушувати себе, відводити час і докладати зусиль. Про-
шу вас, несіть вогонь Євангелія. Відводьте для цього час і несіть цей вогонь своїм 
дітям і ближнім.

Ми захоплені любов’ю Бога до людей! Захоплюймо також своїх дітей і ближніх 
Божою любов’ю!

Сердечно вітаю вас і бажаю Божого благословення в пошуку нових душ для Ісуса 
Христа.

Жан-Люк Шнайдер

Захоплювати 
Ісусом Христом

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА
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Ноттінгем, місто в Центральній Англії, славиться 
своїми палацами, замками і парками. Одним із най-
визначніших місць Ноттінгему є Ньюстендське абат-
ство – велике помістя, яке зведене у вікторіансько-

му стилі, й розташоване в мальовничому парку з палацами, 
озерами, ставками і мрійливими садами, а також з розарієм, у 
якому представлені рідкісні селекційні сорти троянд. У XVI ст. 
цей колишній монастир перебував у володінні дворянського 
роду Байронів, який подарував людству відомого англійсько-
го поета епохи романтизму лорда Джорджа Байрона. Гнітюча 
атмосфера старовинного монастиря надихала на не один по-
етичний твір лорда Байрона, який вів ексцентричний стиль 
життя людини мистецтва й марнотратника життя. У 1808 році 
в парку Ньюстендського абатства на могилі своєї вельми улю-
бленої собаки породи ньюфаундленд лорд Байрон спорудив 
надгробний пам’ятник з великою церемоніальною урною й оз-
добив його віршем із 26 рядків під назвою «Епітафія Собаці».        

A.V. 

4 НС, 8/2018

Ноттінгем
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БОГОСЛУЖІННЯ У НОТТІНГЕМІ /
 ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
ДАТА: 1 квітня 2018 року

ВСТУПНА ПІСНЯ: «Я знаю, живий мій Спаси-

тель» (№ 46 у російськомовному пісеннику)

СУПРОВІД: Окружний апостол Рюдігер Кра-

узе, помічник Окружного апостола Джон 

Фендт, апостоли Улі Фальк, Йенс Корбієн, 

Йенс Ліндеманн, Гельге Мучлер, Дірк Шульц, 

Йорґ Штайнбреннер, Рольф Возніцка і Вольф-

ганґ Ценкер 

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: бл. 27000

СВЯЩЕННОДІЙСТВА: ординація апостола 

Дейвіда Гейнеса

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ  
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Дорогі брати й сестри, до цього богослужіння ми почуємо 

зараз читання уривку з Біблії з Євангелія від Луки, глава 24, 

вірші 1–12: 

«А першого дня в тижні, рано-вранці, вони прийшли до 

гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували, й застали 

камінь, відкочений від гробниці. Ввійшовши, не знайшли тіла 

Господа Ісуса. І от, коли вони не знали, що їм про те думати, 

два чоловіки з’явились їм у блискучих шатах. Коли ж вони 

налякались і схилили до землі обличчя, ті до них сказали: 

“Чому шукаєте живого між мертвими? Його нема тут: Він 

воскрес. Пригадайте собі, як промовляв до вас, коли ще був у 

Галилеї, кажучи: Син Чоловічий має бути виданий грішникам 

у руки, має бути розіп’ятий і третього дня воскреснути.” І 

вони пригадали собі Його слова; а, повернувшися від гробниці, 

оповіли все те одинадцятьом та всім іншим. То були: Марія 

Магдалина, Йоанна й Марія, мати Якова. Інші жінки, що були 

Бути свідками присутності 
Ісуса Христа

з ними, теж оповіли це апостолам, але слова ці їм видавалися 

пустим верзінням, і вони не повірили їм. Однак, Петро встав, 

побіг до гробниці й, нахилившись, побачив лиш пов’язки. І по-

вернувсь до себе (додому), дивуючися тому, що сталося».

Мої дорогі брати і сестри, сьогодні ми відзначаємо 
свято Воскресіння Ісуса Христа. В уривку читан-
ня з Біблії йшлося про те, що Воскреслий з’явив-
ся жінкам біля гробу. Ми не знаємо достеменно 

про те, як часто Ісус Христос з’являвся Своїм учням, апосто-

лам. У Біблії описані декілька випадків з’явлення Воскреслого, 

адже автори Євангелій хотіли передати особливість цієї події: 

розповісти, приміром, про те, що жінки казали учням правду 

про воскресіння Ісуса, а ті їм не повірили …   

У Біблії згадано ще чимало інших випадків зустрічі з Вос-

креслим, які не є детально описаними. Повідомляється, на-

приклад, про те, що апостол Петро мав особисту зустріч з 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«І до них мовив: «Так написано, що треба було, щоб Христос 
страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб у Його 
Ім’я проповідувалось покаяння на відпущення гріхів усім 
народам, почавши від Єрусалиму. Ви – свідки того (всього)».

      Слово із Біблії: Від Луки 24, 46–48
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Воскреслим. А також про те, що Воскреслий з’явився одразу 
п’ятистам братам (1-е Корінтян 15, 6). Більше нам нічого не ві-
домо про з’явлення воскреслого Ісуса Христа.   

Ісус з’являвся по-різному. Інколи – навіть ефектно. Як от, 
у випадку, коли учні знаходилися за зачиненими дверима й 
Він раптом опинився перед ними. Вони одразу зрозуміли, що 
Ісус – істинний Бог. Адже тільки Бог спроможний на таке. Вони 
впізнали Його, доторкалися й бачили рани на Його боку. Бува-
ло, що учні не впізнавали Ісуса. Марія прийняла Його за садів-
ника; а учні, які прямували дорогою до Емаусу – за чужинця. 
Почувши, однак, Його мову й побачивши діла, які Він вершив, 
впевнювалися, що це був саме Він, Христос. Ісус не залишив-
ся в царстві мертвих! Він живий! Учні були свідками живого 
Христа й скрізь звіщали про це. Вони були вельми щасливи-
ми; адже Він, померши, усе ж здолав смерть і воскрес. Істина 
перемогла обман, а любов – насильство, чесність виявилася 
ефективнішою і кращою за підкуп. Воскресіння Ісуса Христа 
було для них знаменням перемоги добра над злом. Воно було 
також доказом того, що Ісус мовив істину. Адже Він навчав їх 
тому, що Бог є Богом милості й любові; що Він любить усіх. Він 
любить й тебе. Він любить грішника й бажає усім прощати. Він 
не є строгим суддею, як фарисеї зображували Його. Учні були 
вельми щасливими й раділи, кажучи: «Саме таким є наш Бог, а 
не таким, як Його зображують інші».

Вони були щасливими, бо бачили: Він живий, Він актив-
но діє і працює. Він виконує ту ж працю, що раніше. Він 
продовжує діяти. Згадайте, Яким Він був і що робив, 

коли був серед вас – те саме Він робить і тепер. Його вос-
кресіння було доказом того, що Він істинно виконує те, про 
що говорить. Він обіцяв, що приведе нас у Своє Царство й Він 
істинно виконає обіцяне. Саме так вони свідчили про Вос-
креслого Ісуса Христа й звіщали: «Бог переміг зло. Він є Богом 
любові й милості. Він живий, Він працює серед нас. Він приве-
де нас у Своє Царство. І ніхто не в змозі зупинити Його». 

Повернімося тепер у наш час. Ми й сьогодні не раз зустрі-
чаємося з Богом і тоді розуміємо, що мали справу з Богом, а 
не – з людиною. Ми мали особисту зустріч з Ісусом і жодна лю-
дина не знала про це. Зустріч з Ним буває настільки ефектною, 
що ми одразу розуміємо – це був Ісус! І ніхто інший.

Не завжди, однак, ми можемо одразу розпізнати, що 
пережили зустріч з Ісусом. Ми бачимо перед собою 
людину, та коли чуємо, як вона говорить і поступає, то 

розуміємо, що за нею стоїть Ісус. Слова, мовлені людиною, - це 
слова Ісуса Христа. Вони додають упевненості: Так, Ісус істин-
но воскрес. Так, Ісус Христос живий! Так, Ісус Христос присут-

ній з нами, Він зовсім поруч. Це викликає в нас радість і додає 
сил.

Ісус живий! Це – доказ того, що Його слова – істина.
Ісус не є історичною постаттю, як, приміром, Мойсей чи Да-

вид, які були людьми з минулого. Ми читаємо й довідуємося 
про те, що Бог через них і над ними вершив великі діла, й вони 
досягали неабияких цілей. Але все це зосталося в минулому.

Ми не можемо порівнювати теперішній час з епохою Мой-
сея чи Давида. Те, про що вели мову пророки й Давид, не 
завжди є актуальним для нашого часу. Але Ісус і сьогодні жи-
вий!

Коли Він перебував на землі разом зі Своїми учнями, то Його 
наука відображала їхнє життя. Кожна людина розуміла її, бо в 
ній йшлося про їхнє реальне життя. Ісус добре знав людське 
життя і Його наука чітко відображала тодішню реальність.

Не забуваймо: Ісус живий; Він не є людиною з минулого. Він 
добре знає про реальне життя людини; і те, що Він каже, сто-
сується нашого сьогоднішнього життя.

Ісус казав Своїм учням, що Святий Дух нагадає усе те, про що 
Він їм мовив (Від Івана 14, 26). Ісус казав також про те, що Свя-
тий Дух оповість нам про те, що почує на Небесах. Отже, те, що 
ми чуємо сьогодні, не є вченням минулого, не є історією. Свя-
тий Дух мовить нам те, що Ісус сьогодні бажає донести до нас, 
що бажає розповісти про наше сьогоднішнє життя. І ніхто не 
сміє твердити, що вчення Ісуса не відображає наше теперіш-
нє життя. Ісус живий і знає, що саме відбувається сьогодні на 
землі. Він знає також, що відбувається в потойбічному світі. 
Дух Святий об’являє нам те, що Ісус бажає розповісти нам про 
наше сьогоднішнє життя. Ісус живий, Він присутній з нами! Він 
сьогодні, як і тоді, мовить нам: «Мир вам, не бійтеся! Це Я! Я по-
руч з вами, Я живий. Мені дана всяка влада на небі й на землі. 
Не бійтеся, Мені усе підвладне. Я не мертвий, Я не сплю! Усе 
підвладне Мені, довіртеся Мені!»

Ісус живий, Він активно діє та працює. Він мовив до Своїх 
апостолів: «Отож Я з вами по всі дні аж до кінця віку» (Від 
Матвія 28, 20). 
Сучасні апостоли – це не просто служителі Церкви, які не-

суть відповідальність за забезпечення її життєдіяльності. 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ
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Вони є не просто продовжувачами справи, розпочатої сот-

ні років тому, і роблять все можливе, аби плекати цю добру 

традицію. Ні! Вони і сьогодні діють, а Воскреслий перебуває 

разом з ними. Ми віримо, ми живемо вірою в те, що Ісус при-

сутній тут, що Він і сьогодні активно діє. Ми віримо в Його обіт-

ницю: «Я з вами по всі дні аж до кінця віку».

Це – аспекти, що тісно пов’язані з воскресінням Ісуса Хри-

ста: Він живий, Він присутній, Він і сьогодні діє, Він робить сьо-

годні те саме, що тоді, коли був на землі: Він прощає гріхи. Нам 

не треба чекати до Страшного суду, коли будемо стояти перед 

Богом і сподіватися, що Він виявить нам Свою милість. Ми вже 

сьогодні отримуємо від Нього милість. Він діє тут і сьогодні; 

Він прощає нам гріхи. Ми сьогодні зазнаємо прощення гріхів. 

Ісус робить сьогодні те саме, що тоді. Він прощає гріхи й мо-

вить: «Іди та вже від нині не гріши», як Він свого часу мовив до 

грішниці (Від Івана 8, 11). Саме це відбувається з нами й сьо-

годні. Отже, звіщаймо людям: «Ісус і сьогодні діє активно, Він 

живий, Він прощає нам гріхи!». По наших учинках люди мають 

розпізнавати, що ми почули Його слова: «Іди та більше не грі-

ши!» Демонструймо бажання протистояти гріхові й відрікати-

ся від зла. Так ми свідчимо про сьогоднішню присутність Ісуса 

Христа й доводимо ділами, що нам прощаються гріхи.  

Ісус, як і обіцяв, перебуває серед нас: «… де двоє або троє 

зібрані в Моє Ім’я, там Я серед них » (Від Матвія 18, 20). Отже, 

свідчімо про це.

Згадаймо про учнів, які одного разу, йдучи дорогою, спере-

чалися, хто з них є найбільшим. Ісус запитав у них: «Про що ви 

сперечалися дорогою?» (Від Марка 9, 33). Їм стало ніяково, бо 

добре знали, що не личило вести цю полеміку в присутності 

Ісуса. Адже Ісус не раз вів з ними мову про те, що найбільший 

з них має бути слугою всім. Ісус присутній серед нас. Нехай 

нас не бентежить думка: «Хто найважливіший, хто найкращий, 

хто найвпливовіший?» Люди, які розуміють, що Ісус перебуває 

поруч, виявляють смирення. Вони не нав’язують свою волю 

іншому. Вони не наполягають на тому, що їхні негаразди й тур-

боти більші, від турбот інших людей. Дорогі брати й сестри, 

свідчімо своєю поведінкою й ставленням один до одного, що 

Ісус Христос присутній у Своїй Церкві. 

Свого часу фарисеї привели грішницю до Ісуса, аби зви-

нуватити її у гріху. Вони, власне, мали рацію, бо жінка 

дійсно згрішила й закон передбачав покарання за та-

кий гріх. Ісус не казав: «Ах, нічого страшного, забудьте про 

це», а мовив: «Хто з вас без гріха, – нехай перший кидає у неї 

камінь!» (Від Івана 8, 7). І вони раптом принишкли.  

Люди, які знають про те, що Ісус перебуває поруч, нікого не 

звинувачують! Вони смиренно моляться за відкуплення гріш-

ника й – за власне відкуплення. Свідчімо про те, що Ісус Хри-

стос перебуває серед нас. Не судімо ближнього й не звинува-

чуймо його. Не бажаймо недоброзичливцю, аби Бог покарав 

      Ісус робить сьогодні те саме, що тоді. 
   Він прощає гріхи й мовить: «Іди та вже від нині не гріши»
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його. Бажаймо йому спасіння. Ісус живий! Він діє! Він присут-

ній! Він бажає, аби ми своїми учинками підтверджували Його 

присутність. Він послав нас і доручив виконувати місію: «Де-

монструйте людям, що Я присутній! Показуйте словом і ділом, 
що Я поруч!» Свідчімо саме так про Ісуса Христа.

Люди не так часто стають свідками чудес і присутності Бога. 
Але по наших словах і вчинках вони можуть розпізнавати 
присутність Ісуса Христа. Отже, демонструймо таким чином 
присутність Ісуса Христа! 

Ісус присутній також у нашому серці. Ми прийняли Його 
Духа та Його життя. Апостол Павло наголошував: «І коли Дух 
Того, Хто воскресив Ісуса з мертвих, мешкає у вас, то Той, Хто 
воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла Ду-
хом Своїм, що живе у вас» (Римлян 8, 11).    

Тож нехай Дух, Який воскресив Ісуса з мертвих, дедалі біль-
ше викристалізовується в нас. Чим більше місця ми будемо 
відводити Святому Духові; чим більше Він впливатиме на нас, 
тим інтенсивніше буде готувати нас до нашого власного вос-
кресіння. 

Мої дорогі брати й сестри, я поділився з вами декількома 
думками про воскресіння Ісуса Христа. Ми віримо й не раз пе-
реконуємося в тому, що Ісус воскрес, що Він живий, що Він і 
сьогодні активно діє. Свідчімо людям про це. Демонструймо 
їм, що вчення Христа є досі актуальним. У нас немає причин 
для страху, бо Ісусові підвладне все. Він присутній сьогодні 
й тут з нами. Ми слідуємо за апостолами, бо знаємо, що Ісус 
перебуває разом з ними. Демонструймо своїми учинками су-

ПОМІЧНИК ОКРУЖНО-
ГО АПОСТОЛА ДЖОН 
ФЕНДТ:

«Чи усвідомлюємо ми, що 
несемо відповідальність 
за діла, які Воскреслий 
звершив задля нас? Він 
віддав Своє життя за мене. 
Тому я відповідаю за те, аби 
свідчити про Нього, навіть 
якщо це створює мені дис-
комфорт». 

АПОСТОЛ ВОЛЬФГАНГ 
ЦЕНКЕР:

«Найкращим у Пасхальній 
звістці є те, що Ісус живий, 
а разом з Ним – ми! Усі ми 
живемо, бо Він любить 
нас. Він наділив нас Своїм 
життям і Своїм Духом. І сьо-
годні вранці ми відчуваємо 
діяння цього Духа, Духа 
любові».
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ОСНОВНІ ДУМКИ:
Свідчімо про воскресіння Ісуса Христа. Своїми 
словами й учинками ми маємо свідчити про 
істинність Христового вчення, про Його спасенні 
діяння, а також про Його присутність у Церкві й у 
нашому серці. 

теми: Ісус мовить усім нам: «Я готовий простити вам усе, що б 

ви не скоїли». Зізнаюся, це розчулює мене до глибини душі. 

Але, будь-ласка, не грішімо знову! Нехай це Святе Причастя 

викличе в нас ще більше бажання протидіяти гріхові. Адже 

сьогодні ми мали зустріч з Ісусом через Його слово й милість. 

Ми отримуємо від Нього прощення, але маємо зізнатися: «Ми 

завинили!». Покаймося, змінюймося на краще. Саме так треба 

спільно відзначати Святе Причастя. Святкуймо перемогу до-

бра над злом! Святкуймо перемогу істини над обманом! Ми 

знаємо, що сила Ісуса Христа є неперевершеною, і це укрі-

пляє нашу довіру до Бога та до його помочі. Божий народе, не 

бійся! Покладайся на Ісуса! Йому підвладне все. Він виконає 

обіцяне й приведе вірних у Своє Царство. Не бійся! Слідуй з 

вірою за Ним, а Він потурбується про все інше.  

часну присутність Ісуса Христа; показуймо, що Він  і сьогодні 
прощає нам гріхи і для цього протидіймо гріхові. 

Ми знаємо, що Ісус і сьогодні присутній разом з нами, тому 
не ведемо полеміку про те, хто з нас є найбільшим. Ми не зви-

нувачуємо ближнього, а знаємо: Ісус послав нас для того, аби 

він і сьогодні переживав присутність Ісуса Христа. Дозвольмо 

Святому Духові готувати себе до свого власного воскресіння. 

Як прекрасно усвідомлювати: Господь істинно воскрес!

Після співпроповідей помічника Окружного апостола й 
апостола Першоапостол продовжив:

Дорогі брати й сестри, ми і сьогодні будемо переживати 

безпосередню присутність Ісуса Христа, коли Він прощати-

ме нам гріхи. Я думаю, що зустріч Господа з грішницею була 

Божим задумом, аби показати нам, що Він прощає будь-який 

гріх. Хтось може, звичайно, заперечити й сказати: «Я не вчи-

няв перелюбу і є порядною людиною». – Але, можливо, серед 

нас є брат чи сестра, який або яка скоїла саме такий гріх. Ісус 

готовий простити його. Однак, Він мовить: «Іди та більше не 

гріши!» – Я, чесно кажучи, не мав на меті вести про це мову. 

Гадаю, що цю думку навіяв мені Святий Дух. Очевидно, й на-

віть добре, якщо Першоапостол офіційно скаже: «Перелюб 

був і залишається гріхом. І цей гріх може бути прощений. Од-

нак, будь-ласка, не робіть цього знову!» Повернімося до нашої 

Під час звернення Першоапостола Жа-
на-Люка Шнайдера до Дейвіда Гейнеса 
перед його зведенням у сан апостола
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«Ч ому це трапилося саме у недільний день, 
коли мало відбутися богослужіння Першо-
апостола, а мене мали зводити в сан апо-
стола?» – така думка прийшла до мене, коли 

мій автомобіль вийшов з ладу дорогою на богослужіння 
Першоапостола в Ноттінгемі.

Я був задоволений, що відносно легко об’їхав складні зато-
ри на дорозі. З радісним настроєм ми швидко наближалися 
до місця призначення. Раптом на панелі приборів, неначе 
блискавка з ясного неба, загорілася аварійна лампочка. Пере-
грівся двигун мого автомобіля. Довелося зупинитися й шука-
ти вирішення проблеми.    

Ситуація миттю кардинально змінилася й була напруженою. 
Як тепер бути? Чи зможемо ми потрапити на богослужіння 
Першоапостола? Ми залишили своє авто в одній із найближ-
чих автомайстерень. Я молився, просив в Небесного Отця про 
поміч. За деякий час за нами заїхали приятелі й відвезли нас 

додому. На автомобілі моєї дружини ми вчасно добралися до 
місця призначення. Чимало братів і сестер, коли ми були в до-
розі, молилися за нас, підтримували з нами контакт, підбадьо-
рювали й заспокоювали. З полегшенням ми зітхнули лише 
тоді, коли все ж вчасно прибули на зустріч з Першоапостолом 
і братами та сестрами.

Поломку двигуна за декілька днів усунули. Коли я забирав 
свій автомобіль з майстерні, то мені сказали про те, що одне 
з коліс було пошкоджене й з нього повільно виходило пові-
тря. Годі й збагнути, якої небезпеки ми уникнули, якби дове-
лося їхати цим довгим шляхом. Під час богослужіння з нагоди 
Пасхи Першоапостол наголошував на тому, що нам нема чого 
боятися, бо Ісус завжди перебуває разом з нами; що оберігає 
нас. Нам треба тільки довіритися Йому. 

Ісус завжди перебуває поруч з нами, тому ми спокійні й 
радісні. А якщо раптом ситуація кардинально змінюється і 
нам доводиться стикатися з труднощами й проблемами, то 
саме тоді ми ще більше розуміємо, що все перебуває в руках 
Ісуса Христа. Отже, нам нема чого боятися; адже Ісус завжди 
перебуває поруч з нами. Він знає більше, ніж ми; Він бачить 
навіть ті небезпеки, що заховані від нас. Ісус обіцяв завжди пе-
ребувати поруч з нами й оберігати нашу віру, і Він бажає нам 
спасіння та вічного єднання з Богом.  

Окрім цього, ми маємо служителів Церкви й братів та сестер 
по вірі, єднання з якими є для нас також джерелом неабиякої 
сили й благословення. Отже, молімося і, наскільки це можли-
во, підтримуймо один за одного. Ми добре знаємо, що потре-
буємо один одного, аби спільно осягнути мету нашої віри й 
прийти до місця свого вічного призначення. 

Дейвід Гейнес

У Божих руках

АПОСТОЛ 
ДЕЙВІД ГЕЙНЕС
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РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Сполучене Королівство Великої Британії, 
Ірландія, Естонія

Апостол Гейнес за вівтарем

Послання
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Нещодавно я почув висловлювання од-
нієї дитини: «Це мама винна у тому, що 
в мене мерзнуть руки, бо не купила 
мені рукавиць!» Яким би воно не було 

абсурдним, усе ж відображає реальність жит-
тя. Багатьом буде не до сміху, як згадають про 
сміхотворні й позбавлені будь-якої логіки ар-
гументи, з допомогою яких люди, оправдуючи 
себе, перекладають на інших провину за власні 
поступки. 

Люди охоче звинувачують інших у прикрій 
ситуації, в яку потрапляють. Для цього вони не 
гребують  найбезглуздішими аргументами й 
вдаються до вочевидь вигаданих звинувачень. 
«Це плюшевий ведмедик порвав ілюстрова-
ну книжечку» - з усією серйозністю твердить 
трирічний малюк. Якщо звинувачення малюка 
можна оправдати віковим розвитком, то чима-
ло дорослих людей вдаються до звинувачень, 
які є абсолютно безглуздими й позбавленими 
будь-якої логіки. Ось мати, приміром, виймає 
з посудомийки посуд; одна з тарілок падає на 
землю і розбивається. Вона миттю накидається 
на свою дитину й звинувачує її: «Бачиш, що ста-
лося! Це через тебе, бо ти сьогодні вранці роз-
сердив мене!» 

Наведемо приклад ще одного оправдання, від 
якого волосся стає на диби. Один чоловік, який 
надовго застряг у шинку, так оправдовувався 
перед своєю дружиною: «Я винен був тобі 10 
євро, а мав у гаманці лише сотенну купюру. Тому 
вирішив піти у шинок, аби розміняти її. Власник 
мав дрібними купюрами лише 70 євро, тому по-
вернув мені решту пивом». 

Батько сварить свого малолітнього сина: 
«Своїми лінощами ти навіть у Бога крадеш до-
рогоцінний час!» На це юнак відповідає: «То мо-

жеш поскаржитися Йому за те, що наділив мене 
такими «лінивими» генами». То чи винен Бог у 
тому, що ми приймаємо хибне рішення; не вико-
ристовуємо свої можливості; пливемо за течією 
в своєму житті, тому не пристаємо до бажаного 
місця?

Автор біблійної Книги «Плач Єремії» скар-
житься Богові, що Він поступає неправильно з 
ним та народом Ізраїлю. Він упевнений, що саме 
Бог винен у Його стражданнях і мовить: «Го-
сподь неначе ворогом зробився; Він зруйнував 
Ізраїля…Ведмедем у засідці зробивсь для мене, 
левом у сховку. Він збив набік мої дороги, Він 
розірвав мене і обернув на ніщоту… Навіть як я 
взиваю й допомоги благаю, Він відштовхує мою 
молитву». Це нарікання й крик душі людини, яка 
перебуває у стані крайнього відчаю, і викликає 
співчуття до себе. 

Однак потім цей же автор дивиться на ситу-
ацію під іншим кутом зору: «Чому, поки живе, 
людина нарікає, чоловік – за кару за гріхи влас-
ні? Розвідаймо тільки дороги наші й дізнаймо, 
повернімося до Господа! Здіймімо серця й руки 
наші до Бога, що на небі!» Цей мудрий чоловік 
знає, що Бог, виявляючи милість, впливає на точ-
ку зору людини, і тому він продовжує: «Наверни 
нас, Господи, до Себе, і ми повернемось».

Це прекрасна молитва для душ, які є неабияк 
обтяженими; для тих, що, потрапивши в стан 
крайнього відчаю, звинувачують Бога в усіх 
своїх бідах; для тих, котрі, довго не роздумуючи, 
звинувачують Бога в своїх болях, стражданнях 
і самотності; для тих, які виснажені життям, і з 
останніх сил моляться: «Милостивий Боже, на-
верни мене до Себе! Допоможи повернутися у 
Твою обитель, візьми мене в обійми Своєї лю-
бові». 

Чи винен Бог?
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Ми з радістю очікували на на-
родження четвертої дитини. 
Троє наших дітей – двоє хлоп-
ців і дівчинка – прийшли на 

цей світ унаслідок природніх пологів, 
і ми навіть жартома казали, що нам ще 
бракує досвіду кесарева розтину. Ми й 
гадки не мали, що цьому жартові суди-
лося виповнитися, а життя матері й ди-
тини висітиме на волосині.

Усе почалося з важкої шлунко-
во-кишкової інфекції, яку підхопили 
наші діти в дитячому садочку. Спо-
чатку занедужала наша найменша 
донечка, захворювання протікало 
з великими ускладненнями. Кожен 
ковток чаю, кожна крапля води, яку 
вона могла проковтнути, був ве-
ликим успіхом. Через три дні наша 
донька неабияк ослабла, стала апа-
тичною, а ми  – украй знесилені. Ми 
почали шукати розради в Бога й пе-
ред вечірньою молитвою навмання 
відкрили Біблію й побачили слова 
із Псалма 42,12: «Чому пригнобле-
на, душе моя, і тривожишся у мені? 
Надійсь на Бога, бо знову прослав-
лятиму Його, Спасителя обличчя 
мого та мого Бога». Цілу ніч я благав 
Бога про поміч, ні на мить не зімкнув 
очей. Під час молитовного змагання з 
милостивим Богом мені щоразу при-
ходив на думку цей біблійний вірш: 
«…я знову прославлятиму Його». Цієї 

ночі стан доньки справді покращив-
ся, ми дякували Всевишньому.

Ми ще не встигли оговтатися від 
однієї проблеми, як нас спіткала 
інша: тепер наш молодший син під-
хопив інфекцію і корчився від болю 
в животі. Трохи згодом ознаки хво-
роби з’явилися в моєї вагітної дру-
жини й старшого сина. Тепер мені 
було непереливки, адже я був єди-
ною здоровою людиною в нашій сім’ї. 
Слава Богу, організм хлопців швидко 
впорався з інфекцією і їм незабаром 
полегшало. Однак, моя дружина важ-
ко занедужала, вона була цілковито 
виснажена подіями останніх днів, і це 
за кілька днів до очікуваного терміну 
пологів. У нашій біді на допомогу 
прийшла сестра моєї дружини, мед-
сестра за професією. 

За одну ніч стан моєї дружини знач-
но погіршився. До симптом, які спо-
стерігалися в дітей, у неї додалася ли-
хоманка, піднявся тиск. Ми залишили 
наших напівхворих дітей під нагля-
дом родички, а самі поїхали до лікар-
ні. Лікарі обстежили мою дружину, 
перевірили серцебиття дитини – усе 
нібито було гаразд. Та раптом десь 
за годину акушерка з лікарем зане-
покоїлись, вони постійно поглядали 
на монітор і слідкували за показами 
серцевого ритму дитини. Акушерка 
сказала, що серцебиття дитини є не-
стабільним. На її думку, дитина довго 
не протримається, серцебиття става-
ло дедалі слабшим.

Далі все відбувалося стрімко: мою 
дружину підготували до операції й 
відвезли в операційну, де на неї вже 
чекала операційна бригада для про-
ведення кесаревого розтину. Події 
розгорталися, немов у кіно. На моє 
запитання: «Що мені робити?» від-
повіли: «Залишайтеся в пологовому 
залі». Я помолився до Бога, а потім 
повідомив родичам про кесарів роз-
тин. Хвилини тягнулися довго і пере-
творювалися у вічність, я не знав, що 

саме відбувається в операційній. Як 
почуває себе моя дружина? Що з на-
шим немовлям? Нарешті з операцій-
ної вийшла акушерка: «Вітаю, у Вас 
син, з ним усе гаразд, і Ваша дружина 
почуває себе нормально, її повезуть 
зараз на обстеження, а потім у пала-
ту інтенсивної терапії. Проходьте зі 
мною, Ви можете поглянути на свого 
сина». 

Я пішов з акушеркою, аби подиви-
тися на новонародженого сина. Наше 
маленьке диво, живе й прекрасне, 
лежало в оточенні лікарів і медсе-
стер. Я не стримував емоцій та сліз, 
і від щастя, наче потрапив на сьоме 
небо.

Після того як медики обстежили 
немовля, я, виконуючи роль матері, 
прийняв його на свої груди. Я лежав 
зі своїм новонародженим сином у 
пологовому залі й думав про дружи-
ну. Трохи пізніше прийшов головний 
лікар і розповів мені, як стрімко роз-
горталися події з народженням мого 
сина, і чому було необхідно негайно 
здійснити кесаревий розтин. У цей 
час моя дружина перебувала ще в па-
латі інтенсивної терапії.

Велика радість переповнювала нас 
обох, коли дружина, яка ще не зовсім 
відійшла від наркозу, взяла на руки 
нашого новонародженого сина! Про-
те дитя не могло залишатися з мамою 
в палаті інтенсивної терапії. Акушер-
ка поговорила з медсестрою, і мені, 
як виняток, дозволили виконувати 
роль дружини й провести разом із 
синочком ніч в лікарняній палаті.

Я лежав поруч із немовлям і раптом 
– просвітлення: я ще досі по-справж-
ньому не подякував Богові. Я глянув 
на свого сина й не йняв віри: маля 
склало маленькі рученята для мо-
литви, немов хотіло мовити: «Татко, 
давай, нарешті, помолимося до Бога 
й подякуймо Йому за поміч», що ми 
одразу й зробили.                                                                  

Р.Г.

«…я знову 
прославля-
тиму Його»

Як часто в нашому житті 
на зміну радості очікування 
та впевненості приходять 
великі клопоти. У цьому на 
власному досвіді переконався 
брат по вірі, молодий бать-
ко. Слова з Псалма 42 додали 
йому снаги.

ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД
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Апостол Павло перебував у Римі, але приїхав він туди не у  відпустку: його як 
ув’язненого привезли в столицю імперії. Подорожі в ті часи були небезпечними й 
складними.

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»

Подорожі 
в біблійні часи

У цій статті публікується додатковий матеріал до рубрики 
«Із Біблії» часопису «Ми, діти». 
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У біблійні часи у людей не було багато можливо-
стей для пересування. Вони здебільшого подоро-
жували ПІШКИ. Заможні люди вирушали в дорогу 
верхи на ВІСЛЮКАХ, МУЛАХ і ВЕРБЛЮДАХ або 

на двоосній колісниці чи  чотириколісному возі, ЗАПРЯ-
ЖЕНОМУ КІНЬМИ.

Лише незначна частина заможних людей могла собі до-
зволити придбати коней: їхнє утримання вимагало знач-
них коштів. До того ж коні не в змозі перевозити великі 
вантажі. У часи Старого Завіту коней використовували 
лише для військових походів, і тільки в час Ісуса Христа 
на конях почали здійснювати приватні подорожі. Для пе-
ревезення вантажів селяни й торговці використовували 
ВОЗИ, у які впрягали мулів чи волів.

Бідні люди використовували для ПЕРЕВЕЗЕННЯ В’Ю-
ЧНИХ ТВАРИН, наприклад, віслюка чи мула. Вантаж у 
мішках клали тваринам на спину. Верблюдів, здатних у 
своїх горбах накопичувати багато рідини, використову-
вали насамперед для мандрівок спекотними пустелями. 
ТОРГОВЦІ об’єднувалися у верблюжі КАРАВАНИ, аби за-
хистити себе й вантаж від нападу грабіжників чи хижих 
звірів.

Лише в епоху Римської імперії в Палестині почалося 
будівництво мощених доріг. Римляни збудували 

унікальну МЕРЕЖУ ДОРІГ, що ПРОСТЯГА-
ЛАСЯ БІЛЬШ НІЖ НА 

80  000 км. Обабіч 

дороги зводили станції, де можна було поміняти коней 
та переночувати. Дороги прокладали по найкоротшому 
маршруту, тому магістралі являли собою численні прямі 
шляхи. Вони з’єднували провінцію зі столицею. Це давало 
змогу римським військам доволі швидко пересуватися. 
Ці шляхи частково збереглися й до наших днів. 

Через кожні 2000 КРОКІВ (це приблизно 1,5 км) на уз-
біччі стояв ВЕРСТОВИЙ СТОВП з вказівкою верств (його 
ще називали каменем відліку верств або гермою), який 
був орієнтиром для подорожуючих. Пішки можна було 
пройти за день 16-20 РИМСЬКИХ ВЕРСТВ. Віз, запряже-
ний кіньми, міг подолати за день майже 25 миль, вершник 
на коні – до 50 миль. Не дивлячись на те, що на дорогах 
було безліч солдат, існувала постійна загроза РОЗБІЙ-
НИХ НАПАДІВ. 

Морські подорожі вважалися особливо небезпечними: 
узимку сильні штормові вітри становили велику загро-
зу для людей, які подорожували на вітрильниках. Окрім 
цього, існувала небезпека нападу ПІРАТІВ.

За життя Ісуса Христа римляни на великих кораблях до-
биралися морем до Палестини. Військові й торгові чов-
ни використовували для перевезення солдатів та 
збіжжя. Плавальні засоби сягали 54 МЕТРІВ 
завдовжки. Торгові кораблі перево-
зили також пасажирів, деякі 
з них уміщали до 600 
ОСІБ.

15НС, 8/2018
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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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Відпустка – це можливість для багатьох людей утекти від по-
всякденних клопотів, розслабитись і відпочити; мати дозвілля, 
отримати нові враження, розважитись чи просто побайдикува-
ти. А богослужіння під час відпустки? Той, хто їздить у відпуст-
ку, з власного досвіду знає, що дорога до церкви буває інколи 
вельми тривалою й добратися до нього непросто. У чужій гро-
маді ми нікого не знаємо; буває, не розуміємо мови, або умови 
можуть дуже різнитися від тих, до яких ви звикли в своїй гро-
маді. Декого це відлякує. І тоді ми задаємо собі питання: «Чи не 
взяти нам відпустку від Бога? Як у цей час нам доглянути свою 
віру?» 

Відпустка – що це таке?
Якщо проаналізувати значення слова «відпустка» й зіставити 

їх з іншими мовами, то побачимо, що вони різняться. Англійсь-
ке слово «holidays» («холідейз») звучить як «holy days» і озна-
чає «священні дні». Слово «holy» в англійській мові має той са-
мий корінь що й слово «whole», що значить «цілий, увесь» або 
«здоровий, неушкоджений». Тобто, відпустка – це шанс, так би 

Відпустка від Бога
Нарешті розпочався період літніх відпусток! Марі та Йонас їдуть зі своїми батьками у відпуст-
ку. Тепер будуть сонце, пляж, купання, ігри, морозиво й можливість щодня довше поспати. І так 
щодня, окрім неділі. У цей день вони всією сім’єю їдуть до церкви. У дорозі вони перебувають майже 
годину під спекотним сонцем. У громаді, де зібралися відпочивальники, не проводять заняття  
недільної школи. Марі та Йонас змушені все богослужіння тихенько сидіти, хоча нічогісінько не 
розуміють. Надія тільки на те, що час до обіду пролетить швидко, й вони знову зможуть насо-
лоджуватися літнім відпочинком. Наступної неділі, коли батьки зібралися їхати до церкви, діти 
запротестували: «Ми хочемо йти на пляж! У нас врешті-решт канікули!»

мовити, уціліти й зцілитися. У німецькій мові слово «урляуб» 
(«Urlaub» з нім. «відпустка») походить від слова «ерляубніс» 
(«Erlaubnis» з нім. «дозвіл») й означає мати дозвіл на відлу-
чення на певний час. Французьке слово «веконс» («vacance»), 
іспанське «вакасьонес» («vacaciones») чи американське «ве-
кейшен» («vacation») походять від латинського слова «вакаре» 
(«vacare») й означає «дозвілля» Отже, відпустка – це час до-
звілля й свободи. Ми можемо, однак, перетворити відпочин-
кові дні на «священні» («holy days»), провести їх з користю для 
своєї душі й оновити свої стосунки з Богом.

Однак, нерідко радість відпустки затьмарює невдоволен-
ня щодо її проведення деякими членами сім’ї. Перебільшені 
очікування щодо відпустки можуть навіть викликати захво-
рювання. Людині годі миттю розслабитися, натиснувши на 
певну кнопку, й за два тижні насолодитися усіма принадами 
життя, які вона недотримувала впродовж року. Істинна насо-
лода повинна бути дозованою. 

Ми, християни, маємо велике щастя, що сміємо жити, пле-
каючи величну надію на вічне майбуття. У нас не виникає ба-
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жання впродовж двох відпочинкових тижнів зазнати щастя 
всього світу. Адже на нас очікує щось більш грандіозне, що 
перевершує будь-яку людську уяву. Відпустка може стати для 
нас тихим передчуттям спокою, який, прийде час, осягнемо, 
коли поєднаємося з Богом. Якщо ми зрозуміємо це, то змо-
жемо по-справжньому насолодитися своєю відпусткою: про-
вести її затишно, намилуватися побаченим, поспілкуватися з 
цікавими людьми. Тоді ми зможемо зосередитися на приєм-
них деталях й отримати радість від прекрасного. Не всі щас-
ливі люди є вдячними, але всі вдячні люди є щасливими. Така 
відпустка додасть сил; вона є прекрасною нагодою спокійно 
поміркувати над своїм буденним життям і відкривати для себе 
нові можливості, поміняти свої звички й повернутися додому 
з новими силами й завзяттям.

Відводити для себе час у повсякденному житті
Людині потрібно регулярно відпочивати й відводити час 

для розмірковувань. Люди дедалі більше відчувають потребу 
в цьому, оскільки ми живемо в епоху шалених темпів. Ми не 
можемо вдовольнитися малим, нам хочеться все більше, кра-
ще й гарніше. Ми постійно на роботі, де до нас висуваються 
високі вимоги, ми переживаємо суєту й стреси. Багато батьків 
бажають, аби їхні діти брали від життя якомога більше, й за-
лучають їх до якомога більшої кількості різноманітних занять. 
Дітям доводиться розриватися між виконанням домашніх 
завдань, заняттям спортом, вивченням іноземних мов, за-
няттям  музикою, комп’ютерними іграми, читанням книжок, 
друзями й хобі. Існує чимало добрих й захоплюючих занять 
для дітей. При цьому, робота перетворюється інколи у хобі. 
І тут виникає питання: «Чи знаходимо ми час для Бога?» Бог 
з любові дає людині все необхідне: недільний день для сім’ї, 

богослужіння, спілкування чи можливість для роздумів. При 
цьому, дітям потрібно допомогти знаходити заняття, які на-
ближають їх до Бога. Лише так вони навчаться приймати рі-
шення на користь святого недільного дня, а також – відпустки.

Один день для людей і один день для Бога
В епоху давніх ізраїльтян дотримання суботнього дня було 

ознакою вияву юдейської віри. Саме тому в юдаїзмі запрова-
дили чимало законів, що підкреслюють значення суботи. Усе 
зайшло так далеко, що Ісус змушений був нагадати їм про те, 
що суботній день був створений для людини, а не людина для 
суботнього дня. Подібне відбувається й у наш час. Українсь-
ке законодавство гарантує працюючим право на відпочинок 
і визначає недільний день як день вільний від роботи, як день 
відпочинку для душі. Там, де нехтують недільним відпочин-
ком, де в неділю відчинені магазини, там використовують 
людину як споживача. Змушуючи людину працювати, праце-
давець зневажає її гідність. Йдеться не про те, аби взагалі не 
працювати в недільний день. та недільний день – це острівець 
спочинку для душі. Ми називаємо неділю «Господнім днем». 
Святити його - значить віддати його в користування Богові. 
Неділя – це день для Бога й день для людини.

Слід виокремити неділю з-поміж усіх інших днів тижня. Для 
цього недостатньо просто піти в церкву. Видатний філософ, 
гуманіст і лікар Альберт Швайтцер зазначає: «Хто думає, що 
він християнин, бо відвідує церкву, той помиляється. Ми не 
станемо автомобілем, якщо зайдемо в гараж». Священик не 
може освятити для віруючого недільний день, це може зро-
бити тільки він сам. Для цього важливо розмірковувати над 
Божим словом, яке чуємо під час богослужінь, погоджуватися 
з ним й відповідно жити. Так ми переконуємося, чи узгоджу-

СВЯТИТИ НЕДІЛЬНИЙ ДЕНЬ

Якщо у батьків є діти старшого віку, то вони можуть вико-
ристовувати час відпустки для проведення з ними ґрунтовних 
бесід про організацію недільного дня, а також обговорювати з 
ними питання, на які немає однозначної відповіді. 

Такими можуть бути наступні питання:

• Чи можна у неділю готовити їсти?
• Чи можна у неділю виконувати домашні завдання?
• Чи можна у неділю працювати?
• Чи можна у неділю прати білизну?
• Чи можна у неділю дивитися трансляцію 
   футбольного матчу?
• Чи можна у неділю ходити в гості?
• Чи можна у неділю поливати квіти?
• Чи можна у неділю пакувати шкільний портфель?
• Чи можна у неділю читати книгу?
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ються рішення, які приймаємо в житті, з Божою волею. Коли 
ми присвячуємо недільний день Богові, тоді кожна неділя стає 
для нас визначною віхою на нашому життєвому шляху. Батьки 
можуть у цьому допомогти своїм дітям і, приміром, спільно з 
ними вести недільний щоденник, у якому записуватимуть най-
важливіші думки та ідеї богослужінь. Діти можуть час від часу 
перечитувати ці записи й переконуватись, чи міняються на 
шляху до Бога. 

Неділя –  слушна нагода для спілкування
Відпустка дає нам вільний час і разом з ним можливість заг-

либитись у себе й наблизитися до Бога. Під час відпустки діти 
можуть уявити собі, що вони сидять у шезлонгові поруч з Бо-
гом і спостерігають за Його працею. Так вони можуть навчи-
тися милуватися Божим творінням. Канікули можуть бути для 
них нагодою пізнавати Бога й славити красоту створеного Ним 
світу. А ще вони можуть уявити собі, що разом із Богом спо-
стерігають за своїм власним життям. Батьки можуть заохочу-
вати дітей розповідати Богові про те, як вони себе почувають, 
і поцікавитися в Творця, чи до вподоби Йому життя, яким вони 
живуть.

Під час відпустки можна здобути новий досвід й отримати 
незабутні враження, аби наповнити ними свої будні. Так, на-
приклад, діти можуть виготовити собі «скриньку спогадів», на-
повнивши її речами, які нагадуватимуть їм про час душевного 
спокою та розмірковувань над вірою. Мушля, приміром, може 
нагадати їм про те, як вони разом з мамою захоплювалися чу-
десами Божого творіння. Квиток на поїзд нагадає їм про те, 
як вони з батьком вели бесіду про стрілки залізничної колії, а 
також про те, як важливо розставляти правильно «стрілки» на 
шляху віри й життя. Лист до Бога можна також розмістити в цю 
«скриньку спогадів» чи фотографію громади, яку діти відвідали 

під час відпочинку, і яка на диво стала для них рідною  Деякі 
люди надсилають із відпустки листівки своїм рідним і родичам. 
А чому б  не скласти таку листівку Богові? Малеча може зобра-
зити щось на ній. Фотографії з моря чи гір можуть спонукати 
їх славити чудеса Божого творіння, якими вони захоплювалися 
під час відпустки. Коли вони переглядатимуть фотографії й ба-
читимуть зображених на них людей, то в них виникне бажання 
помолитися за них. І, очевидно, діти знайдуть там чимало фо-
тографій, які надихнуть їх звернутися до Бога зі словами особ-
ливої подяки.

Марі та Йонас захопила ідея із фотографіями й вони по півд-
ня тільки те й роблять, що фотографують на пляжі каміння, 
мушлі та птахів. «Подивись, мамо, усіх їх створив милостивий 
Бог!» – захоплено вигукнув Йонас, коли побачив на березі кіль-
кох піскожилів. Під час вечері Марі та Йонас показують бать-
кам фотографії, які вони робили впродовж дня. Разом вони 
радіють цьому прекрасному, створеному Богом світові. Коли 
батько запропонував спільно помолитися й подякувати Богові 
за все це, то Марі сказала: «Авжеж, з задоволенням! І не тільки 
зараз, а й – у неділю під час богослужіння!»

                                                                                                   Марайке Фіннерн

«Подорожі», - це тема серпне-
вого випуску дитячого журналу 
«Ми, діти», який є додатком до 
цього часопису.

Часопис для дітей – видавництво Новоапостольської церкви              № 8, серпень 2018 р.
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Я не соромлюся 
Євангелія (частина 1)

Сором та Євангеліє – у своєму Посланні до римлян апостол Павло торкнувся цих 

обох понять, які, на перший погляд, не мають нічого спільного один з одним. Апо-

стол, мабуть, свідомо вдався у своєму листі до такого несподіваного поєднання, аби 

запевнити братів і сестер у Римі: «Так я знаю, ви є сторонніми в суспільстві, юдеї та 

язичники ведуть з вами боротьбу, коли ви відкрито визнаєте себе прихильниками 

Євангелія». Він знав, про що вів мову.
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Адам і Єва першими зазнали сором. Не тільки тому, 
що не послухалися Бога. Після гріхопадіння їм, не-
мов лупа впала з очей, й вони збагнули, що були 
нагими. Адам і Єва почали соромитися цієї наготи, 

тому наспіх прикрили сороміцькі місця фіговим листям. Бог 
зробив їм згодом одяг із шкури тварин. Так вони могли при-
кривати свою наготу.

Отже, сором – це однин із перших проявів людських почут-
тів. Первісні люди зазнали його ще в Раю. Сором – це вельми 
неприємне почуття. Мабуть, кожна людина хоча б раз у житті 
зазнавала сором. Людина, яка є осоромленою, готова прова-
литися крізь землю або розчинитися в повітрі. Фізіологічна 
реакція людини робить її сором видимим для оточуючих: її 
щоки червоніють і сигналізують, що вона зазнала сором. До 
почервоніння додаються потуплений погляд, опущені плечі 
й запалі груди. У такій ситуації будь-хто одразу починає ро-
зуміти, що людина почуває себе безпомічною, що їй ніяково, 
що вона не становить жодної загрози. Така поведінка людини 
викликає симпатію в сторонніх і вони виявляють готовність 
пробачити їй її хибний учинок. 

Людині, яка зазнає сором, хочеться бути невидимою і зник-
нути з поля зору оточуючих. Сором є публічним. Безліч людей 
длубаються у себе в носі, не зазнаючи при цьому жодного со-
рому, поки перебувають у чотирьох стінах свого дому, і ніхто 
їх не бачить. Та як тільки хтось застає їх за цим непристойним 
заняттям, то вони миттю стають іншими. Переважна більшість 
людей не робить цього в публічних місцях, аби не бути осо-
ромленими. У багатьох людей огиду викликає тільки думка 
про те, що люди поводять себе так, окрім, звичайно, малень-
ких дітей. Однак, для вияву почуття сорому не завжди потріб-
на публічність. Існують загальнолюдські цінності й норми, 
які не дозволяють людині й на самоті поводити себе так, аби  
бути осоромленим.  

Чого ми соромимося?
Коли ми розглядаємо своє тіло, то приходимо до висновку: 

з одного боку, є люди, які соромляться свого тіла навіть тоді, 
коли залишаються сам на сам. Воно не відповідає ні їхній уяві 
про красу, а також - загальноприйнятим у суспільстві етало-
нам краси. 

З іншого боку, існує сором за своє тіло чи навіть душевний, 
який зумовлений публічним проявом. Коли ми наодинці зна-
ходимося в ванній кімнаті, то більшість спокійно ставиться 
до своєї наготи. Проте навіть той, хто не соромиться власно-
го тіла, одразу відчуває сором, коли зненацька відчиняться 
двері, і до ванної увійде стороння людина.  Багато хто з нас 
одразу прикриє нагі ділянки тіла рушником. Коли нас без 
згоди виставляють на публічний показ – публікують інтимну 
фотографію про нас чи поширюють неприємну інформацію 
про наші хиби й недоліки – то ми також зазнаємо сором. Ми 
почуваємо себе ніяково ще тоді, коли розповідаємо сторон-
ній людині про свої сокровенні думки, довіряємо їй свої таєм-
ниці, чи коли нас застають на гарячому й ми розгублені, або 
почуваємо себе кепсько. Свої найпотаємніші думки ми зали-
шаємо для себе й можемо за власним бажанням довірити їх 

лише обмеженому колу людей, і стільки, скільки вважаємо за 
потрібне.

Люди, до речі, у яких пошкоджені півкулі головного мозку в 
області чола, не розуміють, що розповідаючи іншим про своє 
сокровенне, викликають в них почуття сорому. 

Сором є також зумовлений прогалиною між власними ви-
могами й реальністю. Коли ми ставимо перед собою занижені 
вимоги, то рідше соромимося й ніяковіємо. Якщо нам бай-
дуже, коли після прийняття їжі в нас на передніх зубах вид-
ніються залишки яскраво-зеленої петрушки, коли пташиний 
послід на світлому піджаку викликає в нас лише поблажли-
ву посмішку, коли ми пліткуємо з колегами про начальника 
й не помічаємо, що він стоїть у нас за спиною, а потім через 
цю прикрість лускаємо від сміху, то в нас відсутнє протиріччя 
між власними вимогами й реальністю. Тоді ми не так часто 
зазнаємо сором. Одні люди, при цьому, будуть захоплюватися 
нашою розкутістю, викликаною нехтуванням загальноприй-
нятих норм. А інші будуть оминати нас десятою дорогою, бо 
ми нехтуємо думкою і почуттями ближнього. Такі люди нази-
ватимуть нас безтактними, асоціальними, неприємними пер-
сонами й анархістами.

Коли ж ми, йдучи своїм життєвим шляхом, намагаємося 
уникати найменшої помилки, вести зразковий спосіб життя 
і ставити високі моральні вимоги до себе, то прогалина між 
власними вимогами й оточуючою нас реальністю буде такою 
великою, що навіть незначна помилка, як от, описка у віталь-
ній листівці для шефа чи невеличка прикрість, як от, горнятко 
чаю, що вислизнуло нам з рук у присутності колег, викликати-
ме в нас сором.

Сором – актуальний феномен
Складається враження, що сором перестав бути для нас, 

сучасних і неупереджених людей, значимим. Адже ми є вихо-
ваними людьми, дотримуємося правил поведінки й можемо 
критично оцінити будь-яку ситуацію. Ми є самодостатні людь-
ми й живемо за чітко встановленими правилами, а також то-
лерантно ставимося до людей, які мають протилежну думку. 
Багато людей сьогодні кажуть: «Я живу так, як мені подобаєть-
ся». Отже, у них, здавалося б, немає жодних причин для соро-
му! Однак насправді все не так! Американська письменниця, 
соціальний психолог, професор Хьюстонського університету 
Брене Браун навіть веде мову про «соціальну епідемію» соро-
му. Вона опитала сотні жінок і з’ясувала, що жінки соромлять-
ся своєї повноти, того, що не завжди є добрими матерями й 
сексуально непривабливими. Такий сором зумовлений невід-
повідністю загальноприйнятим вимогам, зазначає д-р Браун. 
І він ускладнює нам життя, бо викликаний перфекціонізмом, 
різними фобіями, тривогою та нервозністю, почуттям про-
вини, агресивністю і навіть засоромленням з боку інших лю-
дей. Сильні цього світу також потерпають від сорому – хоча 
його причини мають інше походження. Наприклад, коли вони 
зазнають поразку в боротьбі за збереження свого статусу, або 
коли втрачають репутацію крутої, неперевершеної ділової 
людини, яка усе тримає під контролем.

Груповий та соціальний тиск змушує особливо молодих лю-
дей одягатися й слухати таку музику, яку слухають їхні кумири 
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– знамениті актори й зірки телебачення: мати такі ж мобільні 
телефони, носити такі ж брендові кросівки тощо. Хто ж сві-
домо нехтує цим й намагається жити власним життям, той є 
самодостатньою особистістю. Такі молодій людині нерідко до-
водиться зазнавати глузувань, бути аутсайдером; й, при цьо-
му, вони не зазнають жодного сорому.

 Засоромлення використовують також як зброю. Інтимні 
чи компрометуючі фотографії, які миттю поширюються в со-
ціальних мережах світу, здатні викликати недобру суспільну 
думку про людину. Інколи їх використовують з метою шанта-
жу.

Сором вроджений, але – елемент культури
Сором є вродженим почуттям. Навіть сліпі від народження 

діти червоніють, коли зазнають сором, хоча самі ніколи не ба-
чили, як він проявляється в інших дітей. З впевненістю можна 
сказати, що носіям будь-якої культури притаманне почуття 
сорому. Однак в різних культурних просторах він зумовлений 
різними причинами. Ці причини постійно міняються навіть 
у межах простору однієї культури. Починаючи з 80-х років, 
приміром, у західній культурі наявність волосяного покрову 
в пахових западинах жінок вважається порушенням норм 
етикету, у той час як його наявність у чоловіків є прийнятною. 
Та з кінця ХХ ст. відсутність волосяного покрову в цій ділян-
ці чоловічого тіла в багатьох країнах світу почало вважатися 
ідеалом краси. Кількість чоловіків, які голять цю зону, щороку 
збільшується, особливо серед молоді. Для цього нерідко здій-
снюють епіляцію волосяного покрову на всіх ділянках тіла, 
окрім голови. Як бачимо, упродовж декількох десятиліть від-
булися нормативні зміни. Якщо до 1970-х років ніхто не соро-
мився волосяного покрову на відповідних ділянках свого тіла, 

то сьогодні багато хто відчуває сором, якщо забув їх поголити. 
Отже, пройшли лише декілька десятиріч і відбулися такі істот-
ні нормативні зміни. 

Ще один приклад: якщо сто років тому жодна жінка, аби не 
зазнати сорому, не наважувалася виходити на пляж в купаль-
нику з широко відкритим декольте, або чоловік не міг зайти в 
церкву в шортах, то сьогодні на це мало хто зверне увагу. Од-
нак, існує культурний простір, у якому люди не наважуються 
з’являтися в пеному вигляді в громадських місцях.

Універсальний словесний метафоризм емоції «сором» мож-
на знайти в мовах багатьох народів світу. Міхаель Казімір, 
професор етнології Кельнського університету (Німеччина) 
дослідив понад 150 стійких мовних висловів на предмет при-
сутності у них метафори «сорому». «Від Ісландії до Китаю, усю-
ди використовуються метафори, що пов’язані з «почервонін-
ням» щік людини», – зазначає він. Люди, які зазнають сором, 
червоніють, як помідор чи червоний перець, або як мідна 
пластина. Проте ці метафори не використовують у своїй мові 
люди з темним кольором шкіри. Адже на їхніх щоках не видно 
сором’язливого почервоніння. У цьому культурному середо-
вищі застосовують метафору, що передає опущену від сорому 
голову.

Почуття сорому – це прояв емоції, яка, на відміну від злості, 
радості чи страху, передбачає значно більше часу в процесі 
становлення дитини. Лише тоді, коли дитина починає ро-
зуміти, як поступати в сім’ї, у садочку, у церкві й дотримува-
тися цих правил, у неї починає формуватися почуття сорому. 
Перші ознаки сорому маленької дитини проявляються у віці 
приблизно двох років. Дитина починає соромитися лише тоді, 
коли розуміє, що можна робити, а що ні. Окрім цього, дитина 
повинна бути здатною бачити себе зі сторони.

 (Далі буде.)
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Сором зумовлений значною 
прогалиною між власними вимогами 
й реальністю життя.
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«У
становчі збори стали важливою ві-
хою в історії нашої Церкви на Кубі. 
Відтепер Новоапостольська церква є 
юридичною особою і має право на пу-

блічну діяльність. Я безмежно щасливий», – зазначав 
Окружний апостол Маркус Фельбаум, відповідаль-
ний за діяльність нашої Церкви в цій країні. Установчі 
збори були для нього особливою подією на шляху до 
визнання Новоапостольської церкви на цьому Кариб-
ському острові. Упродовж багатьох років він докла-
дав чимало зусиль, аби це стало реальністю. Останнім 
часом для цього сформувалися необхідні передумо-
ви: для Новоапостольської церква Куби було зведено 
місцевого єпископа. У лютому цього року Окружний 
апостол Фельбаум звів у цей високий сан окружно-
го старійшину Алекса Міхеля Рейес де Мартінеса із 
Сантьяго де Куба. Кубинська церква отримала в його 

Окружний апостол Маркус Фельбаум (4-й 
ліворуч) та єпископ Алекс Міхель Рейес де 
Мартінес (4-й праворуч) з сімома членами гро-
мади, яких обрали до церковного правління.

НОВОАПОСТОЛЬСЬКА ЦЕРКВА НА КУБІ

Перший крок до визнання
Шлях до офіційного визнання Новоапостольскої церкви на Кубі був тривалим. Пер-

ший великий крок на цьому шляху зроблено: відбулися Установчі збори.

особі офіційного представника та єпископа Церкви, 
вихідця з цієї країни.

Цьому значною мірою сприяли зв’язки нашої Церкви 
з іншими церквами. Єпископ Ісмаель Лаборде Фігуерас, 
архієпископ Євангельсько-Лютеранської церкви на Кубі 
допоміг з проведенням установчих зборів. Він люб’язно 
надав новоапостольським братам і сестрам приміщення 
церкви, що є його офіційною резиденцією. 

Установчі збори
Для Окружного апостола Маркуса Фельбаума зі Швей-

царії, який упродовж багатьох років опікується кубинсь-
кими братами й сестрами, Установчі збори стали куль-
мінаційною подією. Учасниками цієї урочистої події були 
священнослужителі та брати й сестри з різних частин 
країни. Відтепер Новоапостольська церква Куби нале-
жить до організацій, які офіційно визнані державою і є 
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Єпископ Алекс Міхель Рейес де Мартінес із Сан-
тьяго де Куба з братами й сестрами; Окружний 
апостол Маркус Фельбаум під час урочистостей 
(фото праворуч)
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юридичною особою, яка має право на публічну діяльність. 
Близько 40 парафіян, які взяли участь в урочистому засну-
ванні громади, були вельми раді, що після понад 30-річної 
праці на Божій ниві в цій країні стало можливо здійснити 
цей крок. До церковного правління було обрано семеро 
парафіян, як це передбачено державним законом. Окруж-
ний апостол ознайомив новообраних членів правління з 
їхніми обов’язками. 

Бути новоапостольським християнином 
стало простіше

Упродовж багатьох років наша Церква на цьому Ка-
рибському острові знаходилася в затінку. Оскільки вона 
не була офіційно зареєстрована, богослужіння могли 
відбуватися лише в приватних помешканнях наших па-
рафіян. Громади не мали права проводити богослужіння 
в приміщеннях громадських установ. Тепер усе змінилося. 
Домашні громади подали відповідні заяви в органи місце-
вого управління з проханням зареєстувати їх. «Приватні 
помешкання братів і сестер стануть такими собі «Casa de 
Culto» (культовими спорудами)», – повідомив Окружний 
апостол Фельбаум. «Ми прагнемо, аби кожен бажаючий 
міг вільно відвідувати наші богослужіння. Ми сподіває-
мось, що ця мрія незабаром здійсниться», – наголошує 
Окружний апостол Фельбаум.

У Статуті Церкви зазначається, що Новоапостольська 

церква Куби об’єднує людей, які сповнені Святим Духом 
та любов’ю до Бога, дотримуються в повсякденному жит-
ті Євангелія Ісуса Христа, визнають новоапостольський 
Символ віри та виконують розпорядження Міжнародної 
Новоапостольської церкви. Окрім цього, Церква заявляє 
про своє бажання бути на правах спостерігача членом 
Ради церков Куби (екуменічна організація), а також про 
готовність сприяти розвитку екуменічного руху в цій 
країні. Громади надіслали ці Статути на експертизу в ор-
гани державної влади й сподіваються на незабарну по-
зитивну відповідь.

У співпраці з іншими церквами
У лютому цього року Окружний апостол Маркус 

Фельбаум відвідав братів і сестер острова. Під час бо-
гослужінь, які він провів у цей час, він запечатав Святим 
Духом нових членів громади, здійснив ординацію у сан 
єпископа, а також звів двох братів у сан диякона. Про-
грамою його перебування в цій країні було передбачено 
зустріч зі священнослужителями та їхніми дружинами, 
а також богослужіння для дітей. «Усі сповнені великою 
радістю, брати й сестри проявляють оптимізм щодо пер-
спектив розвитку Новоапостольської церкви на Кубі. Ве-
лика подяка Богові за Його поміч, яку Він досі надавав 
нам», – підсумував Окружний апостол Фельбаум.                     

 Петер Йоганнінг 
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ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
У давній Палестині слон був рідкісною твариною. У Біблії, наприклад, він згадується лише в 

одній із апокрифічних книг. Однак в епоху Старого завіту слонів, особливо індійських, викори-
стовували як улюблену зброю. Завдяки своїм велетенським розмірам і дикій натурі ця тварина, 

навіть неозброєна, мала велику пробивну силу. Відомими бойові слони стали під час військових 
походів карфагенського полководця Ганнібала, який у 218 році до Р.Х. на африканських слонах 

перейшов Альпи. Європейці вперше познайомилися з бойовими слонами ще 100 років до того: 
у битві під Гавгамелами в 331 році до Р.Х. македонське військо Олександра Великого зіткнулося 
з індійськими бойовими слонами персів. Спадкоємці Олександра Македонського використову-

вали слонів як улюблений вид зброї. У середньовіччі припинили тактичне застосування бойових 
слонів, бо почали застосовувати далекобійну зброю, як от, гармати та аркебузи (дульнозарядна зброя). Ілюстрація, яку ми предста-

вили вашій увазі, являє собою фрагмент стінного розпису  кафедрального собору м. Бріксена (Південний Тіроль) з XXV століття. Тут, 
як очевидно, зображено, індійського бойового слона, який – смертельно поранений – придавив своїм тілом воїна супротивника. 

Художник історично достовірно змалював факт використання в бою бойового слона: на спині в нього знаходиться вежа, у якій 
сидять 4 воїни зі стрілецькою зброєю та списами в руках. У Біблії згадується ім’я забитого слона. ЯК ЗВАЛИ ЙОГО?

Відповідь див. на стор. 2

1. Скільки Послань до солунян міститься в Біблії?
А  три 
Б  два 
В  одне 
Г  жодного

2. Як звали засновника Ордена францисканців?
А  Ансельм Кентерберійський
Б Франциск Ассизький 
В Карл Анжуйський
Г Франц Лотаринзький

3. Хто є автором пісні «Правди Дух, дозволь спізнати» 
(російськомовний пісенник №85)?
А  Рудольф Шрьодер
Б Йоганн Баптист Бергер
В Карл Герок
Г Самуель Ґоттліб Бюрдо

4. Хто, згідно з Біблією, жив найдовше?
А  Мафусаїл
Б  Лот
В  Авраам
Г  Адам

5. Як звали сина й наступника Соломона? 
А Єровоам
Б  Ровоам
В  Рехав
Г  Абді-Хеба

6. З якого міста походив апостол Павло?
А  Рим
Б  Тір
В  Тарсус
Г  Назарет 

7. З якого року існує Новоапостольська церква Замбії?
А з 1898 року
Б з 1928 року
В з 1948 року
Г з 1968 року

8. Де в Новому Заповіті згадується про римського царя 
Тиберія?
А  не згадується
Б  в Євангелії від Марка
В  в Євангелії від Луки
Г  у Посланні до римлян

9. Як метафорично іменується Бог у 23-у Псалмі?
А Бог-Пастир
Б  Бог-Отець
В  Бог-Цар
Г  Бог-воїн

10. Який нюрнберзький проповідник відіграв ключову 
роль у наверненні тевтонських рицарів у лютеранство?
А Йоганн Бренц
Б  Ульріх Цвінглі
В  Андреас Озіандер
Г  Альберт Магнус
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