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Приклад вірності

Среди верующих, которые отличаются сво-
ей верностью Богу, на память приходят за-
частую примеры из эпохи Ветхого Завета: 
Моисей, Иисус Навин и Калев, Даниил, три 

мужа в раскаленной огнем печи, Давид – и это лишь 
несколько имен. 

С примерами из эпохи Нового Завета сложнее. При 
этом есть личность, которую просто необходимо на-
звать в этой связи: Мария, Мать Иисуса. Ей было ска-
зано, что она родит Сына Всевышнего, Которому Бог 
передаст престол Его отца Давида, что Он станет Ца-
рем и Его Царство будет бесконечным. И вот в один из 
дней эта Мария стояла под крестом и видела, как ее 
Сын в мучениях делает последний вздох в Своей жизни. 
Вместо Царства и правления на престоле Давида – по-
зорный конец, как будто конец опасного преступника. 
Можно ли себе представить, о чем в этот момент дума-
ла Мать Иисуса? Но Мария не дала себя сбить с толку. 
Она оставалась верной. Она осталась с учениками и уче-
ницами Иисуса в Иерусалиме и вместе с ними ожидала 
излияния Духа. Это – пример верности.

Импульс из богослужения Первоапостола    

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА
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Місто Трір, що розташоване в федеральній землі 
Рейнланд-Пфальц, відоме не тільки такими ше-
деврами зодчества епохи правління римлян, як 
Порта Нігра (Чорні ворота), базиліка Константна 

й амфітеатр; а й – найдавнішою церковною спорудою Німеч-
чини – Собором Святого Петра. Його стіни були зведені ще 
в IV ст. після Р.Х.. Безпосередньо до цього собору прилягає 
Церква Діви Марії (Лібфрауенкірхе), яка була побудована в XIII 
ст. римськими й французькими зодчими у стилі зрілої готики 
та у формі рози з дванадцятьма пелюстками.

Перша християнська громада виникла у Трірі близько 270 
р. після Р.Х.. На початку IV ст. було споруджено велетенську 
базиліку, останки якої можна оглянути досі на місці розкопок. 
Поряд з Храмом Гробу Господнього в Єрусалимі, Базиліки Різ-
два Христового у Віфлеємі та Собору Святого Петра у Римі, 
Лібфрауенкірхе була зведена за повелінням імператора Кон-
стантина на честь 20-літнього ювілею його правління. Згідно 
з переданням мати імператора Константина після однієї з па-
ломницьких поїздок привезла з собою хітон Ісуса – «священну 
туніку», яку досі як реліквію зберігають у соборі.

A.V.

4 НС, 9/2018

Місто Трір з найдавнішою 
церквою Німеччини
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БОГОСЛУЖІННЯ У М. ТРІР / НІМЕЧЧИНА

ДАТА: 10 травня 2018 року

ВСТУПНА ПІСНЯ: «На вознесіння Христове» 

(№ 47 у російськомовному пісеннику)

СУПРОВІД: Окружний апостол Райнер Шторк, 

апостоли Сергій Бастріков, Василь Коне, Кле-

мент Гек, Вільгельм Гойер, Йенс Корбієн, Йенс 

Ліндеманн, Ґерт Опденплатц, Франц-Віль-

гельм Оттен, Вальтер Шорр і Вольфґанґ Шуґ 

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: бл. 32500

ПРИМІТКА: богослужіння з нагоди свята Воз-

несіння Христового

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ  
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Дорогі брати й сестри, сьогодні – свято Вознесіння. З 
цієї нагоди спочатку відбудеться читання з Біблії і буде за-
читано уривок з Євангелія від Луки 24, 44–53:

«Потім Ісус до них промовив: “Це власне ті слова, що Я, 
бувши ще з вами, сказав вам: Треба, щоб сповнилось усе 
написане про Мене в законі Мойсея, в пророків та у псал-
мах.” Тоді відкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання, 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). 
Я вам пошлю те, що Мій Отець обіцяв був. Сидіть у місті, 
аж поки не одягнетеся силою з висоти.” І Він вивів їх аж до 
Витанії і, знявши руки Свої, благословив їх. А як Він благо-
словляв їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. 
Вони ж, поклонившися Йому, повернулися з радістю вели-
кою в Єрусалим, і перебували ввесь час у храмі, славлячи 
та хвалячи Бога».

Дорогі брати й сестри, коли наша сестра читала ури-
вок з Біблії, то мені на думку прийшла інша біблійна 
цитата: «… йду до Отця Мого, і ви Мене вже не поба-
чите». Ці слова є примітними, адже Господь мовив їх 

до Своїх учнів, перед тим як знестися на небеса. Отже, учні Ісуса 

Вознесіння
мали би сумувати: «Наш Господь, Друг і Наставник йде від нас, 
і ми Його вже не побачимо». А наша сестра читала про те, що 
вони сповнилися неабиякою радістю. Чому? 

Їхній Друг, Господь, відійшов від них і вони вже не по-
бачать Його, і все ж сповнилися радістю!? Усе пояснюєть-
ся словами цитати, яку зачитала наша сестра: «Він, <…> 
знявши руки Свої, благословив їх». Я думаю, що благосло-
вення Господа додало їм сил і попри розставання з Ним 
викликало в них неабияку радість. 

Їх сповнювала радість від воскресіння Господнього. 
Вони раділи, що Господь переміг смерть і зло; що Він до 
кінця виконав дане Йому доручення й повертається до 
Свого Отця. Учні раділи воскресінню Ісуса. Вони раділи, 
бо Господь сказав їм: «… повернуся і вас до Себе візьму» 
(Від Івана 14, 3). Вони раділи, бо Господь передрік їм: «Я 
пошлю вам Святого Духа, Утішителя й Помічника, Який пе-
ребуватиме з вами». Такими були наслідки благословення, 
яке Господь дарував Своїм учням. Вони раділи воскресін-
ню Господньому, раділи Його обітниці Другого Пришестя, 
а також – Святому Духові, якого Господь обіцяв послати їм.  
І що вони зробили, сповнившись радістю? Вони поверну-
лися в Єрусалим і почали з того, що знайшли заміну Юді й 
казали: «Ми маємо бути свідками воскресіння Господньо-
го! Адже воно викликало в нас неабияку радість і про це 
будемо звіщати іншим!»

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх притягну до Себе».

      Слово із Біблії: Від Івана 12, 32
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Нехай і наше сьогоднішнє богослужіння принесе нам 
таке благословення, яке попри нелегкі обставини життя 
сповнить нас радістю! Радіймо, що Господь Ісус переміг 
зло й воскрес з мертвих. Радіймо Його обітниці: «Гляди, 
приходжу скоро» (Одкровення 3, 11). Радіймо діянню Свя-
того Духа; тому, що Він діє у нас і над нами. Виявляймо цю 
радість і приступаймо до праці! Свідчімо про Ісуса Христа, 
свідчімо про Його воскресіння та про Його Друге Прише-
стя! Нехай саме такими будуть наслідки благословення з 
нагоди свята Вознесіння!

Божий Син прийшов на землю, став Людиною і виконав 
дане Йому доручення. Він переміг зло, помер на хресті, 
воскрес із мертвих і знову повернувся до Отця. Це зву-
чить, можливо, дещо теоретично, однак є для нас вельми 
важливим: Божий Син прийшов на землю і став Людиною. 
Ісус, Людина, жив на землі безгрішним життям. Ця Людина 
померла на хресті. Ця Людина воскресла й отримала Тіло 
воскресіння, і, перебуваючи у воскреслому Тілі, знеслася 
на небеса, будучи першою Людиною у «Тілі воскресіння, 
як Первородний між багатьма братами» (Римлян 8, 29). 
Отже, Ісус був не тільки Божим Сином, Який зійшов з не-
бес і знову повернувся в небеса. Вознесіння – це свято, 
бо перша Людина отримала Тіло воскресіння й увійшла в 
Божу славу.

Чи розуміємо ми це? Вознесіння Ісуса має впливати й 
нас з вами. З нами має відбутися те саме! Ми також че-
каємо, аби отримати Тіло воскресіння, й, перебуваючи у 
ньому, зазнати власне вознесіння й увійти в Божу славу. 
У цьому відношенні вознесіння Господа Ісуса є не тільки 
прекрасною подією Його життя, а – обіцянкою нашого 
власного вознесіння. Ісус відкрив нам можливість увійти 
в Божу славу. 

Ісусові Христові довелося померти на хресті, аби потім зне-
стися на небеса. Адже Він Сам мовив: «Я ж, коли від землі 
буду піднесений, усіх притягну до себе». Ці слова вказують на 

Його розп’яття, а також – на Його вознесіння. Свого часу Він по-
яснював учням: «Ніхто не ввійшов у небо, крім Того, Хто зійшов 
з неба: Син Чоловічий! Тож так, як Мойсей змія підняв у пустині, 
– так треба Синові Чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто 
вірує у Нього, жив життям вічним» (Від Івана 3, 13–16). Христос 
Сам указав на взаємозв’язок між Своїми вознесінням і смертю 
на хресті. Отже, можна сказати, що Його вознесіння розпочало-
ся ще на хресті.

Він помер за гріх. Усе Його життя було смертю за гріх, бо 
Він протистояв злу й переміг його. 

Він помер для Самого Себе, аби достеменно виконати 
волю Свого Отця. Він, Божий Син, був всемогутнім і за-
стосовував дані Йому владу й силу для того, аби служити 
Своєму Отцеві й служити ближньому. У цьому відношенні 
Він помер для Самого Себе, бо Його життя являло собою 
служіння Богові-Отцеві й служіння ближньому. Він до кін-

ця виявляв любов до Бога й любов до ближнього. Його лю-
бов була такою великою, що Він зміг виявити її до кінця, аж 
до розп’яття. 

Ісус переміг зло й вмер за гріх, бо вмерши для Самого 
Себе, Він до кінця виконав волю Отця; і з любові служив 
Йому та ближньому. Отже, Ісус любив до кінця, тому от-
римав Тіло воскресіння і повернувся в небеса, до Свого 
Отця. 

Тепер Христос перебуває там, на небесах. А що Він мовив 
перед тим? «І коли відійду і вам місце споготую, то повер-
нуся і вас до Себе візьму, щоб і ви були там, де Я» (Від Івана 

14, 3). Він також молився за це: «Отче! Хочу, щоб ті, яких Ти Мені 

передав, перебували там, де і Я, щоби й вони були зо Мною та 
й бачили Мою славу, яку Ти дав Мені, бо полюбив єси Мене пе-
ред заснуванням світу» (Від Івана 17, 24). Так Ісус підкреслював: 
«Це тільки початок. Я хотів би, щоб ті, яких Ти передав Мені, які 
вірять у Мене, також отримали тіло воскресіння, також зазнали 
вознесіння й побачили та насолоджувалися Моєю славою».

Що ми маємо робити, аби осягнути своє власне вос-
кресіння? По-перше, і про це Ісус вів мову, ми маємо віри-
ти в Нього.  Дорогі брати й сестри, я хочу підкреслити: ми 
маємо вірити в Ісуса Христа.

Ви знаєте, інколи мене охоплює тривога. У сучасному 
світі людині, дійсно, важко повірити все це: у воскресін-
ня Господа, у Його вознесіння… Сьогодні дедалі більше 
спостерігається тенденція, також у християнстві, надати 
цим подіям відносний характер: «Чи справді все відбулося 
саме так?... Можливо, це тільки образність і метафорич-
ність, щоб ми краще могли розуміти». – Ні, Ісус Христос – 
це Син Божий, Який помер людською смертю. Він істинно 
воскрес і вознісся на небеса. Його вознесіння – це не ди-
вовижна історія, а  – реальність. Не сумніваймося у цьому. 
Віримо в Ісуса Христа, віримо у Його Євангеліє. Євангеліє 
не застаріло, а є все ще вельми актуальним. Сьогодні його 
можна застосовувати так само, як і дві тисячі років тому 
назад. Нам не слід вносити зміни в Євангеліє. Я веду мову 
про Євангеліє, яке являє собою послання Ісуса Христа. 
Його заповіді досі не втратили своєї сили, і Його поради й 
настанови є досі вельми актуальними. 

Отже, перша умова: аби осягнути власне вознесіння, 
нам треба вірити в Ісуса Христа.

Однак, цього недостатньо. Ми повинні також, як гласить 
наш цьогорічний девіз, слідувати за Христом, тобто брати 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ
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Вознесіння – це свято, бо перша Людина от-
римала Тіло воскресіння й увійшла в Божу славу.
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з Нього приклад. Яким є Його приклад? Я вів вище про це 
мову: Він помер за гріх. Якщо ми помремо разом з Ним для 
гріха, то будемо, як мовиться в Святому Писанні, жити ра-
зом з Ним (Римлян 6, 2–11). Якщо ми будемо подібними до 
Нього в Його смерті, то ми будемо подібними до Нього й 
у Його воскресінні. Отже, берімо з Нього приклад і поми-
раймо для гріха.

В останні тижні в багатьох громадах проходили Конфір-
мації. Конфірманти виголошували клятву вірності й на-
голошували, що відрікаються від сатани й від гріха. А що 
відбувається через декілька років після Конфірмації? Чи 
міцнішає, а чи слабне наша воля протидіяти гріхові? Чи 
продовжуємо ми вести рішучу боротьбу з гріхом і злом. 
Ми повинні рішуче протистояти гріхові й постійно вести 
боротьбу з ним. Адже існує небезпека того, що наша воля 
до супротиву гріхові може слабнути й може зменшувати-
ся наша наполегливість. З Божими Заповідями не можна 
жартувати – чи то з Десятьма Заповідями, чи то з Заповід-
дю любові. Отже, умираймо для гріха, тобто ведімо рішучу 
боротьбу з гріхом, і працюймо над тим, аби наша воля чи-
нити супротив гріхові не послаблювалася, а дедалі більше 
міцніла. 

Господь Ісус помер за гріх. Нам також треба помирати 
для гріха. Він помер для Самого Себе, бо цілковито пере-
бував на служінні Своєму ближньому й виконував волю 
Свого Отця. Отже, умираймо також для самих себе й від-
даваймо своє життя на служіння Богові. 

Сьогодні люди – навіть ті, які вірять у Бога – нерідко роз-
глядають Його як виконавця послуг. Вони заказують у 
Бога певну послугу, платять за неї, як їм здається, від-

повідну ціну – пожертву, молитви, служіння, зразкове христи-
янське життя і зразкове відвідування богослужінь. І гадають, 
що мають право на ту чи іншу послугу, претендують на її ви-
конання. А якщо замовлена ними послуга не виконується, то 
вони розчаровуються в Богові й Він перестає існувати для них.  

Дорогі мої, усе відбувається якраз навпаки. Ісус цілко-
вито віддав Себе на служіння Своєму Отцеві й ближньому. 
І ми маємо поступати так само. Якщо ми бажаємо осягну-
ти власне вознесіння, то маємо поставити своє життя на 
служіння Господові й на служіння ближньому. Саме так 
поступили свого часу учні Ісуса. Після Його воскресіння 
вони зрозуміли: тепер нам треба приступити до праці! Те-
пер нам треба поставити себе на служіння Господу й свід-
чити про Його воскресіння! Отже, віддаваймо своє життя 
на служіння Господові й на служіння ближньому. Саме так 
ми зможемо осягнути власне воскресіння. 

Ісус зазнав вознесіння, бо любив до кінця. Любімо й ми до 
кінця, виявляймо досконалу любов. Любімо Бога й любімо 
Господа Ісуса. Любімо Його й палко прагнімо вічного єднан-

ня з Ним. Прагнімо єднання з Ним не тому, що нам тут погано 
жити, що ми бажаємо втекти від цього світу. Прагнімо бути по-
руч з Ісусом, бо ми любимо Його. Наше палке бажання поєд-
натися з Богом має ставати дедалі сильнішим і сильнішим. Не 
тому, що ми не любимо людей; не тому, що в нас погано йдуть 
справи на роботі. Ні! А тому, що ми любимо Господа. 

Любімо ближнього. І коли Господь повернеться,         
                                                      то ми осягнемо власне вознесіння. 
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Отже, любімо Бога й служімо Йому, навіть якщо успіх ба-
риться; навіть якщо благословення немає. Служімо Йому з 
любові, любімо Його до кінця, аж поки Він не повернеться!

Любімо свого ближнього, навіть якщо він не любить нас. 
Господь Ісус любив усіх людей і помер за них, у тому числі 
за тих, які ненавиділи Його, які вбили Його. Отже, любімо 
свого ближнього. І коли Господь повернеться, то ми осяг-
немо власне вознесіння, ми отримаємо тіло воскресіння й 
осягнемо Божу славу. 

Для сучасних людей слово «вознесіння» звучить дещо 
кумедно. «Звісно, Господь прийде й ми знесемося в пові-
тря. Як же це відбудеться? Та ви просто мрійники. Такого 
не буває!» – так міркують вони. Вознесіння годі передати 
словами. У Біблії знаходимо такий опис вознесіння: «… 
знявся угору, і хмара Його взяла з-перед очей їхніх». Хма-
ра є символом присутності й діяння Бога. Згадаймо про 
освячення храму Соломона, згадаймо про гору Преобра-
ження. Тоді з’являлася хмара, яка демонструвала: тут при-
сутній Бог, тут Він діє. Подібне відбувалося, коли Мойсей 
отримував Закон. Його також оповила хмара, яка була зна-
менням того, що тут діє Бог. 

Під час вознесіння Ісуса Христа діяв Святий Дух і діяв 
Бог. Ісус не знявся угору Сам, а Бог підняв Його в небеса. Те 
саме відбудеться з нашим вознесінням: коли Господь по-
вернеться, то Бог буде діяти, і мені годі дібрати слова, аби 
описати Його діяння; годі збагнути чи уявити собі, як Він 
діятиме. Я не можу вам розповісти про те, як саме все від-
будеться, не маю жодної уяви про це; та й це, до речі, є для 
мене абсолютно неважливим. Головне для мене – зазнати 
власне вознесінні! Діяння Божі годі пояснити, чи збагнути 
людським розумом. Їх можна осягнути тільки вірою. 

Якщо ми будемо вірити в Христа й наслідувати Його 
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АПОСТОЛ СЕРГІЙ
БАСТРІКОВ:

Апостол Бастріков у своїй 
співпроповіді зупинився 
на тому, як можна сьогодні 
свідчити про воскресіння 
й вознесіння Ісуса Христа, і 
розповів про свою першу зу-
стріч з новоапостольським 

священиком. На той час він був військовим пілотом, а 
цей священик розповідав у колі військовослужбовців, 
серед іншого, і про вознесіння Ісуса Христа. Присутні, 
які не раз  підіймали вверх багатотонні літаки, реагу-
вали на цю розповідь скептично й виявляли недовір’я. 
Через багато років апостол зустрівся з одним із при-
сутніх під час цієї бесіди колег і сказав йому про те, що 
тепер також є священнослужителем Новоапостольсь-
кої церкви. Апостол Бастріков намагався нести своєму 
товаришеві свідчення про Христа, але той дотримував-
ся матеріалістичних поглядів і гадав, що релігія – це не 
для нього. Згодом апостол запросив свого приятеля 
на обід і перед тим, як спожити їжу, сказав про те, що 
в його сім’ї перед тим моляться і дякують Богові за 
неї. На це його гість відповів: «Я не маю нічого проти. 
Мені вийти, поки ви будете молитися?» – «Ні, – сказав 
апостол, – ти можеш зоставатися з нами». Потім апо-
стол молився. Він не сказав нічого особливого, а тільки 
подякував за їжу, як це завжди робив. А потім трапило-
ся те, чого ніхто не очікував. Після молитви його друг 
сказав: «Чи можеш ти записати мені всі ці слова, якими 
ти щойно молився? Вони мене глибоко зворушили. 
Тепер коли до нас в гості буде приходити наш онук, 
то я попрошу свою дружину, аби вона кожного разу 
перед тим, як споживати їжу, молилася словами цієї 
молитви». 
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ОСНОВНІ ДУМКИ:
Аби Христос «притягнув» Церкву, Своє Тіло, до 

Себе, треба, щоб її члени були тісно «складені й споєні 
вяззю» один з одним, «в усьому зростаючи  в Того, Хто 
є Головою – у Христа»; аби вони зростали у любові; 
долали те, що роз’єднує; постійно плекали братер-
сько-сестринське єднання; підтримували й утішали 
один одного, й спільно готовилися до Другого При-
шестя Господа.

осягнули вознесіння й зазнали спасіння! Коли їм погано, 
я молюся за них. Я підтримую їх і допомагаю їм зберігати 
вірність Христові. Ось, що є важливим. Я бажаю якомога 
більше полегшити їхнє життя в громаді; я бажаю, аби вони 
зберігали вірність Христові. Я бажаю, аби вони осягнули 
спасіння! Я бажаю, бути прикладом для них і служити їм, 
аби Божа справа виявилася довершеною! Я віддаю себе 
на служіння ближньому. Ми всі становимо одну громаду 
й бажаємо спільно ввійти в Божу славу! Долаймо те, що 
роз’єднує нас, аби спільно осягнути День Господній. Нехай 
наше вибрання й Боже синівство буде для нас важливішим 
від того, що нас роз’єднує.

Ми живемо сьогодні в суспільстві – і це відображається 
на житті Церкви, – обставини якого роз’єднують людей. 
І суспільство заохочує цю тенденцію. Долаймо все ж усе, 
що роз’єднує нас і об’єднуймось в Ісусі Христі. У нас одна 
мета, один Учитель, один Бог, одна віра, і для нас є дуже 
важливим, аби наш брат і наша сестра теж взяли участь в 
Дні Господньому, теж зазнали власне вознесіння. Кожен із 
нас несе відповідальність за це. Полегшуймо життя один 
одному; допомагаймо один одному; підтримуймо один 
одного. Я думаю, що застосована метафора є влучною: Го-
лова вже перебуває на небесах і згодом вона притягне до 
Себе Тіло, усе Тіло, усю Церкву, яка виявиться досконалою 
в любові. Це – наше послання з нагоди цьогорічного свята 
Вознесіння. 

приклад; якщо ми будемо вірно слідувати за Ним, якщо бу-
демо боротися з гріхом, віддавати своє життя на служіння 
Богові й на служіння ближньому, та любити Бога й ближ-
нього, то осягнемо власне воскресіння. Тоді Господь, як 
мовиться в нашій цитаті, «притягне нас до Себе». Це – пре-
красна метафора. Він притягне нас до себе. 

Минулого тижня до мене прийшла одна цікава думка. Я 
пов’язав вознесіння Ісуса Христа з метафорою про Його 
Тіло. Апостол Павло в Посланні до ефесян мовив: «Але 
будемо жити по правді та в любові, в усьому зростаючи 
в Того, Хто є Головою – у Христа. Кожне тіло, складене 
та споєне всякою в’яззю допомоги, згідно з відповідним 
діянням кожного члена, від Нього бере зріст на будування 
самого себе в любові» (Ефесян 4, 15–16). Отже, Ісус Хри-
стос є «Головою». Він уже перебуває на небесах. Голова 
вже перебуває в Божій славі. Тепер Він, Христос, Голова 
Тіла, тобто Церкви, бажає – це дещо незвичне метафорич-
не порівняння, але давайте вдамося до нього – «притяг-
нути» Своє Тіло до Себе. Адже Тіло теж має увійти в Божу 
славу. Конкретно це означає: Господь повернеться не для 
того, аби «притягнути до Себе» окремих людей: тебе, тебе 
і ще тебе… А кого ж Він притягне до себе? – Своє Тіло, 
члени Якого тісно «складені й споєні всякою вяззю» один з 
одним і залежать один від одного. Господь Ісус повернеть-
ся і «притягне» до Себе Церкву, спільноту тих, які вірять у 
Нього й слідують за Ним. Він не прийде й не скаже: «Ось це 
Боже дитя є готовим, й інше також, Я візьму їх до Себе». Ні, 
Він притягне до Себе всю Церкву. Отже, важливо не тільки 
вірити й слідувати за Господом, а й єднатися один з одним, 
важливо бути «складеним й споєним всякою в’яззю» один 
з одним, аби бути об’єднаним у Христі. Це не значить, що 
я повинен любити кожного в громаді так, як я люблю свою 
дружину чи своїх дітей. Мова тут йде про любов Ісуса Хри-
ста. А чого бажає любов Ісуса Христа? Вона бажає спасіння 
ближнього. Саме таку любов ми маємо проявляти один до 
одного: «Я неодмінно бажаю, аби той брати чи ця сестра 

АПОСТОЛ ЙЕНС КОРБІЄН:

Апостол Корбієн підхопив слова біблійної цитати «…усіх притягну до 
Себе» і зокрема сказав: «Наша втіха й наша радість полягає в тому, що 
Господь продовжує діяти й активно працювати; Він бажає «притягну-
ти» вірних до Себе. При поверхневому розгляді можна було б сказати: 

«Господь Ісус виконав чимало праці. Йому довелося багато страждати. та згодом Йому було до-
зволено знестися в небеса й тепер Він сидить по правицю Бога, спочиває і чекає, коли Йому буде 
дозволено знову прийти на землю». Ні, ми є свідками чогось іншого: Ісус Христос не вичікує, Він 
активно діє; Він поруч з нами. Він не пасивний, Він діє вельми активно, Він живий і живе серед 
нас. Він працює над формуванням Своєї Церкви, Церкви-Невісти, Свого Тіла, про Яке вів мову 
Першоапостол. У нашому «Катехізисі в питаннях і відповідях» на питання «Якою є характерна 
риса тих, що належать до Церкви-Невісти?» знаходимо таку відповідь: «Їх головною характер-
ною рисою є те, що вони щоденно очікують на Друге Пришестя Христа і постійно моляться: «…
Прийди, Господи Ісусе!» (КНЦ ПіВ № 563). Мовлячи іншими словами, Церква-Невіста з нетерпін-
ням чекає на своє вознесіння»
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Коли Окружний апостол Райнер Шторк після вихо-
ду на заслужений відпочинок Окружного апостола 
Райнера Коберштайна взяв на себе опіку новоство-
реною Регіональною церквою «Західна Німеччина», 

то звернувся до громад з таким посланням: «Не самотужки, а 
спільно ми впораємося з цим завданням!» 

Улітку 2018 року проходив чемпіонат світу з футболу. Усі 
запрошені збірні команди прибули в Росію. Гравці інтенсивно 
готувалися й наполегливо тренувалися, аби здобути престиж-
ний чемпіонський кубок. Переможцем турніру стала лише 
єдина збірна, що здобула перемогу у фінальній грі. 

Ми з Господньої милості сміємо ділити свою віру з братами 
й сестрами громади. У кожній громаді є настоятель, священ-
ники, учителі, діти, молодь, сім’ї, хворі та літні брати й сестри. 
Як прекрасно, якщо всі дивляться і працюють в одному на-
прямку – у напрямку мети нашої віри! 

Починаючи з дня П’ятидесятниці, коли апостоли прийняли 
Святого Духа й апостол Петро виголосив потужну промову, 
важливим для перших християн було те, що «вони постійно 
перебували в <…> спільності». Святий Дух досі допомагає 

плекати й зберігати єдність та згуртованість громад попри не-
доліки їхніх членів. 

Ми збираємося в громаді не тільки для того, аби побувати 
на богослужінні й разом відзначити Святе Причастя, а насам-
перед – для того, аби спільно зростати й набувати сутність 
Ісуса Христа. Єднання з Богом додає нам сил прощати один 
одному; ділити один з одним радість і горе; надавати допом-
огу один одному й молитися один за одного. Єднання – це не 
просто перебування поруч один з одним у громаді, а – спільне 
підготування до мети нашої віри. 

Євангеліє Ісуса Христа є універсальним (КНЦ 4.8). Воно 
однаково стосується всіх людей. Апостол Павло в 1-ому По-
сланні до Тимофія 2, 4 підкреслює, що Бог «хоче, щоб усі люди 
спаслися». Отже, Божа воля полягає в тому, аби всі люди мали 
змогу отримати пропозицію спасіння. Бог – незважаючи на 
людські відмінності - пропонує спасіння кожному зокрема.

Нам годі збагнути розумом Божу всемогутність, та ми все ж 
знаємо, що Він готує для нас вічне єднання з Собою і Своїм Си-
ном, Ісусом Христом. Нам дано буде право ділити з Ним славу 
– не наодинці, а спільно, разом. 

Слово «спільно» визначає врешті-решт наші стосунки й до-
сконалий зв’язок з Богом. Так, апостол Павло в 1-ому Посланні 
до корінтян 15, 28 наголошує: «… щоб Бог був усім в усьому». 
Це відбудеться, коли ми спільно житимемо в Небесному Єру-
салимі й збудуться слова з Одкровення 21, 3–4:  «От, житло 
Бога з людьми, і Він житиме з ними, вони ж народом Його бу-
дуть, і Сам Бог буде з ними, і витре кожну сльозу з очей їхніх; і 
смерти не буде більше, ні скорботи, ні плачу, ні болю не буде 
більше, бо все попереднє минуло». 

Жанно Ляйбфрід

Спільно

АПОСТОЛ 
ЖАННО ЛЯЙБФРІД
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ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 28.12.1966 р.
ПРОФЕСІЯ: інформатик
АПОСТОЛ з 1.06.2014 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Франція, Нова Каледонія та Гаїті.

Апостол Ляйбфрід (посередині) разом з молодими батьками та 
їхнім немовлям після таїнства Святого Запечатання. 

Послання

СЛОВО Й ВІРА | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ

апостола
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Нещодавно один священнослужитель 
повідомляв: «Я спілкувався з подруж-
ньою парою, яка бажає відзначити 
ювілей свого Золотого весілля. Ми 

вели бесіду про те, що в подружньому житті 
згодом усе входить у звичку, стає само собою 
зрозумілим і сприймається за належне…» На за-
вершення бесіди ювіляр сказав: «Я ніколи не за-
думувався над тим, чи комфортно моїй дружині 
жити поруч зі мною?»

Так, у житті ми думаємо про багато що, об-
говорюємо глобальні світові проблеми, які не 
можемо вирішити. І дуже рідко ми задумуємося 
над тим, що стосується нас самих – розмірковує-
мо над собою і своїм ближнім, а також – над тим, 
як ставимося до нього.  

Це стає очевидним, якщо проаналізувати, 
про що жалкують люди наприкінці свого життя. 
Одна медсестра з Австралії провела опитування 
людей, дні яких на землі були зліченими, й по-
ставила їм таке питання: «Що ви, озираючись на 
прожите, зробили б у своєму житті по-іншому?» 
І отримала п’ять таких важливих відповідей: 
«Я бажав би бути сміливішим, аби жити своїм 
власним життям». – «Я бажала б не витрачати 
так багато часу на роботу». – «Я бажав би смі-
ливіше виражати свої почуття». – «Я бажав би 
не розривати стосунки з друзями». – «Я бажала 
б дозволити собі бути щасливішою». – Над цими 
відповідями варто розмірковувати. Не тільки – 
наприкінці життя, коли годі щось істотно помі-
няти. Нерідко наводять вислів, який належить 
відомому італійському письменнику Джузеппе 
Томазі ді Ламипедуза: «Аби зберегти те, що має-
мо, нам треба постійно мінятися».

Якщо цю фразу розуміти буквально, то ради-
кальні зміни здадуться єдино правильним шля-

хом. Але якщо добре поміркувати над нею, то 
збагнемо її глибокий смисл. Першоапостол Фер 
не раз цитував цей вислів, наголошуючи на не-
обхідності запровадження змін, у тому числі – у 
Церкві. Адже у суспільстві відбуваються постій-
ні зміни. Якщо людина не буде розмірковувати 
над собою і не буде мінятися, аби йти в ногу із 
суспільством, то не знайде собі в ньому місця.  

Один професор якось розповів студентам 
історію, аби спонукати їх розмірковувати й 
аналізувати власні думки (скорочено): «Двоє чо-
ловіків сидять у кафе на безкрайніх просторах 
дикої Аляски. Один – віруючий, а інший – атеїст. 
Обоє ведуть бесіду про існування Бога. Атеїст 
каже: «Не подумай, що в мене немає вагомих 
причин, аби не вірити в Бога. Я не раз експери-
ментував з Богом і молитвою. Минулого місяця, 
приміром, я опинився далеко за межами табору 
й потрапив у страшну снігову заметіль. Я нічого 
не бачив і заблудився, а надворі – 40 градусів 
нижче нуля. Тоді я вирішив зробити експери-
мент: я опустився навколішки на сніг і почав го-
лосно кричати: «Боже, якщо Ти існуєш, то бачиш, 
що я у полоні цієї жахливої снігової заметілі й 
помру, якщо Ти мені не допоможеш!» Віруючий 
співрозмовник з цікавістю поглянув на атеїста 
й сказав: «Ну, тепер ти віриш у Бога; адже, 
врешті-решт, сидиш живий-живісінький переді 
мною». Атеїст закотив очі й відповів: «Нісенітни-
ця, повз мене випадково проходили ескімоси й 
провели мене до табору»». 

Деякі люди розмірковують також над тим, що 
Ісус вважав за найважливіше: увійти в Небесне 
Царство зможуть лише «ті, які чинять волю Отця 
Мого». Відведімо час і розмірковуймо над цим. 

art 

Над чим варто 
розмірковувати?
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Новоапостольським христия-
нином я став завдяки своїй 
матері. Вона боролася за мою 
віру. Я пригадую, що в 14 років 

почав вороже ставитися до всього, що 
було пов’язане з вірою. Проте моя мати 
не здавалася. Вона молилася за мене й 
просила молитися всіх священнослу-
жителів, навіть тодішнього Окружного 
апостола. На моє глибоке духовне пере-
осмислення вплинула одна подія, яку я 
пережив з вірою, і яка неабияк вплинула 
на мене. Це я збагнув лише згодом. Вона 
була моїм першим пережиттям з вірою.

Тоді, на початку 1960-х років, у на-
шому маленькому містечку була не-
величка новоапостольська громада, 
яка складалася з трьох сімей. Одного 
недільного дня, о 16.00 год., наш апо-
стол проводив богослужіння в сусідній 
громаді. Але рейсові автобуси в неділю 
не їздили. «Давай, одягайся, вирушаємо 
в дорогу!», – сказала мені мама. Мені 
важко було повірити в те, що моя мати, 
дійсно, хотіла добиратися автостопом. 
Мені було ніяково і я соромився зу-
пиняти авто. Можливо, Бог допоможе 
нам?

Коли ми вийшли з дому, то я весь час 
плентався десь позаду матері. Згодом 
ми вийшли на центральну дорогу. За 
декілька метрів поряд з нами зупинив-
ся автомобіль. Водій опустив скло й за-
питав, як йому проїхати в сусіднє місто. 
На якусь мить я забув про свої сором 
та стурбованість і відповів: «Я Вам за-
раз розкажу. Хоча ми можемо показати 

Вам дорогу, якщо Ви дозволите нам їха-
ти разом з Вами. Нам теж треба туди». 
«Чудово!», – люб’язно відповів чоловік. 
«Сідайте, будь ласка». Ми з комфортом 
і вчасно добралися на богослужіння 
апостола. 

Після богослужіння довелося зно-
ву добиратися – тепер назад додому. І 
знову - автостопом?! Після нещодавно 
пережитого з вірою я вже менше соро-
мився зупиняти авто, однак мій сором 
ще повністю не зник.

Ми з мамою вийшли з приміщення 
церкви. Десь за 15 хвилин ми були на 
перехресті, звідки дорога вела прямо 
до нашого містечка. Невдовзі ми по-
чули гуркіт двигуна, і тільки озирну-
лися, аби зупинити машину, як поруч з 
нами зупинився інший автомобіль. За 
кермом сидів мій дядько. «Що ви ро-
бите в цьому місті?» – «Нас запросили 
на богослужіння апостола» - відповіла 
мати. -  «Сідайте», – махнув він рукою 
й розповів, що саме повертається з 
ярмарку делікатесів, який проходив у 
цьому місті. 

Чому мене навчила ця історія? 
По-перше, моя мама показала мені 
власним прикладом, наскільки важ-
ливо відвідувати богослужіння, навіть 
якщо добиратися нелегко. По-друге, 
Бог, якщо треба, приходить на допом-
огу навіть у повсякденних справах. По-
третє, Бог звернув увагу на проблеми 
підлітка й делікатно допоміг вирішити 
їх. Адже Він – істинно люблячий Отець. 

Д. Б.

Уперше 
пережив 
з вірою 

Літній брат по вірі пригадує 
подію, коли він ще був підліт-
ком, і яка неабияк вплинула на 
нього.

 ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД
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У Старому Заповіті вживаються здебільшого Іме-
на Бога, що мають гебрайське походження: ЕЛЬ, 
ЕЛОГІМ та ЯХВЕ. Інші народи для свого бога також 
використовували ханаанське ім’я «ЕЛЬ»; часто 

Ель – верховне божество. Ім’я «ЕЛОГІМ» може вживатися в 
множині й перекладається як «божество». Це слово часто 
використовували також для позначення богів чи ідолів ін-
ших народів.

Коли юдеї говорять про єдиного Бога й називають його по 
Імені, то це означає, що Він є наймогутнішим, верховним та 
єдиним Богом. «ЯХВЕ» (у єврейському оригінальному тексті 
слово «Яхве» складається з 4 приголосних літер – JHWH, 
оскільки в гебрайській архаїчній писемності були відсутні 
букви, що відповідають за голосні звуки) є власною назвою 
Бога в епоху Старого Заповіту. Цим Іменем юдеї називали 
виключно свого Бога. Бог Ізраїлю був для свого народу Бо-
гом над будь-якими богами інших народів. Хто вважає Яхве 
своїм Богом, той не вклонятиметься іншим богам.

Починаючи з ІІІ ст. до Р.Х. набожні, сповнені Божим остра-
хом юдеї перестали вимовляти вголос Ім’я «Яхве». Яхве був 
для них таким священним, що вони заборонили надужива-
ти цим Іменем у повсякденному житті. Де б не зустрічалося 
ЙХВХ, вони читають це слово «АДОНАЙ», що в перекладі з 
гебрайської  означає «мій Господь», «мій Пан».

Коли на горі Хорив Бог об’явився Мойсеєві, то він запитав 
у Всевишнього про Його Ім’я. Бог відповів: «Я Той, що є, Су-

щий […] Так промовиш до синів Ізраїля: «Я – є» послав мене 
до вас» (Вихід 3, 14-15).

Оскільки юдеї не промовляли Ім’я «Яхве», то в своїй мові 
вони використовували інші Імена Бога. Кожне з них передає 
характерні риси Бога. А оскільки Богові приписували багато 
рис, то існувала чимала кількість Божих Імен. Бога назива-
ли «ВСЕВИШНІМ» або «НАЙВИЩИМ», бо Він перебуває над 
усіма. «ВСЕМОГУТНІЙ» - це також Ім’я Бога, в основу якого 
покладено ще одну Його характерну рису.

У Новому Заповіті ми також зустрічаємо чимало різних 
Імен Бога. Найважливішим з них є «ОТЕЦЬ». Ісус називає 
Бога «АВВА». Це арамейське слово означає «батько». Ісус 
засвідчує, що Бог є люблячим Отцем. На Нього можна по-
кластися, бо він є Отцем.

Ще одне прекрасне Ім’я Бога знаходимо в «Одкровенні»: 
«Я Альфа й Омега, говорить Господь Бог…» (Об’явлення 1, 
8). А (Альфа) – є першою літерою, а Ω (Омега) – останньою 
грецького алфавіту. Отже, Бог є початком і кінцем, або, як 
мовив апостол Павло: «Бог був усім в усьому». 

Імена Бога в Біблії
Ми, звертаючись до Бога, кажемо: «Отче», «Всемогутній» чи «Господь».

Усі ці імена мають біблійне підтвердження.

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»

 | У цій статті публікується додатковий матеріал до рубри-
ки «Із Біблії» часопису «Ми, діти». 

15НС, 9/2018
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        ВІДПОВІД А ЛЬНІС ТЬ ДИТИНИ

Міра й Леоні в захваті: нарешті батьки виконали їхнє давнє бажання й купили їм маленького собачку. 

«Ми щодня ходитимемо з Чарлі гуляти, обіцяємо!» - запевнювали дівчатка. Два тижні сестрички 

слухняно вигулювали собаку. Та потім почалося: то дощ ллє, як з відра; то домашні завдання треба 

виконувати, і матері чи батькові все частіше доводилося вигулювати Чарлі. Батьки розчаровані в 

своїх доньках – адже сподівалися, що вони є більш відповідальними.

«Ти потрібний»
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У сім’ї, у колі друзів, у громаді, у школі, на роботі нас 
постійно оточують люди. Якщо ми готові прийти на 
допомогу й виявляти турботу про інших людей, то 
наші стосунки з ними будуть гармонійними. Аби під-

тримувати стосунки, у яких кожен поводить себе відповідаль-
но, нам необхідно бути чуйними, співчутливими, справедли-
вими, здатними швидко реагувати на нужду ближнього. 

Навіть маленькі діти можуть підлаштовуватись під людей 
зі свого оточення, а, з іншого боку, змусити дорослих зверну-
ти на себе увагу. Батьками треба плекати ці задатки дитини, 
заохочувати активно розвивати їх, а також спонукати малечу 
брати на себе відповідальність. Для цього необхідно, аби ди-
тина від самого початку мала змогу діяти самостійно й бути 
ініціативною.

Існують різноманітні форми навчання, покликані привчи-
ти дитину до самостійності. Його першою формою, з якою 
зустрічається дитина, є спільне життя з батьками. Маленька 
дитина відчуває прихильність батька чи матері, наслідує їхній 
приклад. Завдяки батьківській турботі вона вчиться довіряти 
світові й самому собі. Коли дитина набуває подібного життєво-

го досвіду, то стає готовою й здатною ділити його з іншими 
людьми. Таким чином, створюються передумови для того, аби 
дитина могла взяти на себе відповідальність. Дитина готова й 
здатна ставитися до інших людей турботливо, не підводити їх, 
виявляти до них довіру, визнання й любов.

Учитися на прикладі та вправлятися
Дитина переймає насамперед досвід людей, з якими існує 

тісний емоційний зв’язок. Коли малюк бачить, як батьки турбу-
ються один про одного та про дітей, то запозичує цю поведінку 
в них. Тому дорослим треба контролювали власну поведінку: 
бути чуйними, поважати інших, дотримуватися правил спіль-
ного життя, не порушувати їх й уміти вирішувати конфлікти.

Під час спілкування з однолітками діти отримують мож-
ливість спільно встановлювати правила й виконувати їх. При 
цьому вони вчаться нести відповідальність за наслідки своєї 
поведінки й рахуватися з інтересами інших. Аби дитина мала 
змогу на практиці засвоїти, що таке відповідальність, вона по-
винна її необхідно долучати до спільного прийняття рішень. 
У залежності від ступеня розвитку малюка та його здібностей, 

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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його треба заохочувати виступати на захист власних бажань, 
інтересів і потреб. Це, однак, не означає, що дитину слід за-
лишати наодинці з прийняттям рішень. Спочатку можна за-
пропонувати малечі обрати одну з двох пропозицій. З часом 
дитина навчиться враховувати під час прийняття рішень по-
треби інших людей, брати активну участь у спільних проектах, 
визначати спільну мету чи обирати умови спільного життя. 
Так, наприклад, батьки можуть залучати дітей до встановлен-
ня правил спільного життя у сім’ї.

Надто високі вимоги відлякують
У наші дні ми часто очікуємо від дітей, щоб вони виявляли 

самостійність у прийнятті рішень. Проте в дітей виникають 
труднощі, коли їм самостійно доводиться приймати рішення 
в ситуаціях, які є ще надто складними для них. Перекладати 
відповідальність на них треба поступово. Наприклад, дитина 
може прийняти рішення, як саме вона виконуватиме певне 
завдання чи як довго займатиметься певним видом роботи. 
Для дитини важливо відчувати, що батьки серйозно ставлять-
ся до її бажань та інтересів, роз’яснюють їй правила їхнього 
сімейного співжиття, і що вона сміє брати участь у формулю-
ванні цих правил.

Коли ведуть мову про відповідальність, то нерідко згаду-
ють і про те, що навіть маленькі діти здатні виконувати певні 
обов’язки. Небезпека, однак, полягає тут у тому, що вони мо-
жуть сприймати це як звернення до їхнього сумління чи – як 
натиск. Тоді діти можуть утратити бажання брати на себе від-
повідальність. Однак, можна, приміром, сказати дитині: «Слід-
куй, будь ласка, за тим, аби деталі конструктора «Леґо» були 
акуратно складеними. Тримай також інші іграшки в порядку!» 
Звичайно, правильно підібрані слова й делікатна, серйозна й 
ненав’язлива форма їхньої подачі матимуть позитивний вплив 
на дитину.

Знімати з себе відповідальність
Аби діти брали на себе відповідальність, їх  треба привчати 

до цього. Спочатку батьки повинні прийняти свідоме рішен-
ня перекласти частину відповідальності на свою дитину, а 
самі зоставитися осторонь. При цьому дорослі завжди будуть 
тривожитися, з одного боку, тим, що вони щось не врахували, 
поклавши на дитину надто мало відповідальності, а, з іншого, 
почувати себе винними в тому, що поклали на дитину забагато 
відповідальності.

Дітям треба пересвідчитись, що батьки довіряють їм само-
стійно поратися з тим чи іншим завданням. Коли діти не ма-
ють змоги набути такого досвіду, то стають невпевненими у 
власних силах. У дітей, яких дорослі ніколи не долучали до 
прийняття рішень, розвивається, окрім цього,   споживаць-
ка поведінка. Вони вважають себе нездатними до активного 
життя, а також, гадають, що їхня особа немає жодної ваги в 
суспільстві. Згодом, зіштовхуючись під час спілкування з інши-

ми людьми з тим, що їм не до вподоби, вони не чинять жодної 
протидії, а просто йдуть геть.

Що означає відповідальність у вірі?
Слово «відповідальність» має спільний корінь зі словом 

«відповідь». Спершу це слово вживали в судочинній практиці 
й воно означало відповідь на закид чи звинувачення. Людина 
може лише тоді відповідати за власну поведінку чи бути при-
тягнутою до відповідальності, коли вона здатна самостійно 
приймати рішення. Тоді вона спроможна нести відповідаль-
ність перед іншою людиною чи перед вищою інстанцією, на-
приклад, перед Богом. Бог наділив нас свободою вибору. Ми 
віддячуємося Йому, коли відповідально поводимося із цією 
свободою.

Діти також здатні зрозуміти, що кожна людина виконує у 
своєму житті ті чи інші доручення; кожна людина, і як хри-
стиянин, має бути відповідальною. Ми, християни, несемо 
відповідальність перед Богом, перед самим собою і перед 
ближнім. Своїм життям ми відповідаємо на Божу любов. Наші 
вчинки завжди обертаються наслідками: для нас, для оточую-
чих і для навколишнього середовища. Коли ми відчуваємо, що 
Бог безмежно любить і цінує кожного з нас разом з нашими 
задатками й талантами, а тому довіряє нам зробити внесок у 
Його справу, то ми відчуваємо бажання принаймні з людьми 
з нашого найближчого оточення бути дещо привітнішими, 
більш чуйними й терплячими. Ми, християни, несемо від-
повідальність за Боже творіння – цю просту істину розуміють 
навіть діти. Бог довірив людям опікуватися живими істотами 
навколишнього світу. Він очікує, що вони відповідально вико-
нуватимуть це завдання. Міра та Леоні через власні лінощі не 
впоралися з дорученням вигулювати собачку Чарлі. Дівчатка 
разом з батьками складають план на тиждень, у який кожен 
вписує, коли він вільний і має час вигулювати собаку. «Це, 
власне кажучи, не так складно», – каже Леоні через кілька 
тижнів, а Міра додає: «Коли я бачу, як Чарлі радіє, то я радію 
разом із ним!» 

Залучати дітей до життя громади
Активна праця дитини – це ключ до її духовного формуван-

ня. Дітям ще до Конфірмації треба надати можливість брати 
активну участь у житті громади. Добре, якщо вони ще до Кон-
фірмації отримують духовну підтримку й пізнають, що потрібні 
Богові, що здатні виконати певну працю для Нього. Лише так 
вони відчують себе частиною громади і будуть готовими ви-
конувати посильну працю. Після Конфірмації молодим людям 
важливо дати в громаді доручення, завдяки яким вони зро-
зуміють, що мають задатки, якими можуть послужити братам 
і сестрам громади. Тоді вони засвоять істину: «Ми беремо ак-
тивну участь у житті громади не тільки із співчуття до ближ-
нього; а й наше співчуття зростає, коли ми виконуємо працю 
для ближнього».
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Я не соромлюся Євангелія (частина 2)

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ

Що це таке cором, як він виникає та якими є його наслідки? Цим питанням ми присвятили першу 

частину статті («Наша сім’я» №8/2018). У другій частині ми на прикладах покажемо, які функції 

притаманні сорому людей, і як вони зловживають ним. Потім ми поведемо мову про ставлення до 

сорому і що писав з цього приводу апостол Павло.

Для чого потрібне почуття сорому? Воно виконує 
декілька функцій. По-перше, соромом ми захищає-
мо своє приватне життя і приватне життя інших 
людей, «Сором нам потрібний!» - твердить тера-

певт Удо Баєр. Коли ми натрапляємо на особистий щоденник 
близької нам людини, то саме сором не дозволяє нам читати 
його. Якщо ми все ж не стримались і прочитали його, то со-
ром’язливо зберігаємо мовчанку про свій учинок й нікому не 
розголошуємо його інтимні подробиці. 

Сором не дозволяє нам переступати межу дозволеного й 
порушувати встановлені правила, бо це може завдати значну 
шкоду нам чи іншій людині. Отже, сором оберігає нас від по-
рушення встановлених правил. Ми самі не бажаємо втрачати 
свого обличчя й не бажаємо цього іншим людям. Без почуття 
сорому в суспільстві жити дуже складно.

Наступна функцієя сорому – це подавати сигнал назовні: 
«Так, я знаю, що порушив правило, але шкодую про це». Мож-
ливо, ви знехтували правилом пристойності. Наприклад, перед 
самою співбесідою ви пили склянку лимонаду й ненароком за-
бруднили ним свій одяг. Тепер з плямою на сорочці чи блузці 
вам доведеться стояти перед комісією – а це неприємно! Або 
ж ви стоїте перед комісією, як раптом у животі у вас починає 
безперестанку бурчати. Або коли на вас під час першого поба-
чення з дівчиною нападає гикавка. 

Що дає нам почуття сорому? 
Апостол Петро не дотримав своєї обіцянки, краще померти 

разом з Ісусом, ніж зрадити Його. Коли проспівав півень й Учи-
тель поглянув на нього, то Петрові було надзвичайно соромно 
за скоєне. Він, як ми довідуємося зі Святого Писання, гірко за-
плакав. Цей приклад показує, що почуття сорому виникає саме 

в душі: «Ти щось накоїв, з тобою щось трапилось, ти відмовив 
комусь у допомозі чи не надав підтримки – цього не мало ста-
тися». Почуттям сорому ми сигналізуємо назовні: «Дивіться, я 
зрозумів, що порушив правило, я каюся у скоєному, і надалі не 
буду так поступати». Це заспокоює людей з нашого оточення та 
сигналізує їм: цього грішника, який розкаюється, не треба кара-
ти. Сором можна назвати «замазкою, що скріплює суспільство». 
Люди, які швидко ніяковіють, є більш приємними й викликають 
більшу довіру, ніж люди, які не виражають цієї емоції.

Сором – це дієвий засіб закликати членів суспільства до-
тримуватися «нормативної поведінки». Соціальний психолог 
Дітер Фрей із Мюнхена (Німеччина) дійшов такого висновку: 
«Важливою функцією сорому є  забезпечення дотримання 
норм поведінки». Для окремої людини тисячі років тому назад 
було життєво важливим об’єднатися в групу. Це було гарантією 
збереження її життя. Сором сигналізував іншим членам групи, 
що людина, яка порушила неписані закони, зрозуміла, що її по-
ведінка була хибною, і вона надалі має намір дотримуватись 
норм і правил поведінки.

Сором – правильна мірка 
Ми вже вели мову про те, що сором стримує людину й не 

дозволяє їй робити щось негідне. Людина, яка зазнала сорому, 
стає на певний час недієздатною. Отже, сором може перетво-
ритися на «гамівну сорочку». Надмірне почуття сорому водно-
час гальмує творчу працю А це – недобре. Адже в сучасному 
суспільстві  порушення правил і відвага – це рушій прогресу, як 
зазначає Ульріке Мейєр-Тімпе у тижневій газеті «Цайт» («ZЕІТ»): 
«Хто боїться зазнати сором, той не зважиться на сміливий 
крок!» Психологи вважають, що в наш час швидко поширюють-
ся так звані хвороби сорому, зокрема: порушення самоповаги, 
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харчові розлади, а також деякі психосоматичні захворювання.
Нас з дитинства вчать намагатися ставати кращими, розви-

вати свої задатки. А в епоху інтенсивного розвитку засобів ко-
мунікації кожен з нас має змогу довідатись, що десь там живе 
красуня, вродливіша за тебе; десь там живе той, який набагато 
краще за тебе уміє робити те, чим ти пишаєшся. Нас змушують 
порівнювати себе з іншими. Тому, хто не витримує цієї конку-
ренції, нехай буде соромно, оскільки він сам стоїть на заваді 
власного прогресу, не використовує власні можливості. Пере-
важна більшість рекламних роликів побудована саме на тако-
му принципі. Твоя білизна не буде чистою, якщо ти не будеш ви-
користовувати для прання саме цей порошок. Члени твоєї сім’ї 
будуть потерпати від неприємної на дотик білизни, якщо ти не 
будеш використовувати після прання саме цей кондиціонер – 
Чи не соромно тобі так нехтувати своїми рідними!? Поки ти не 
придбаєш саме цей тренажер для живота, то будеш товстим. Чи 
не соромно тобі за себе!

Присоромлювати інших
Людині, яка порушує норми поведінки, має бути соромно. 

Так було в давні часи, так було в Середньовіччі, і сьогодні відб-
увається те саме. Якщо декілька століть тому людина зганьбила 
себе своєю поведінкою чи порушила певний закон, то її тавру-
вали ганьбою: чоловіків приковували до стовпа ганьби, а жінок 
заковували в скрипицю. Таким чином, вони ставали застрашли-
вим прикладом і посміховищем для людей, які проходили повз 
них. А засуджені на публічне покарання люди мали багато часу, 
аби соромитися за скоєне.

Сьогодні публічна ганьба здійснюється більш цивілізовани-
ми методами: діє принцип «Без вини немає покарання». Лю-
дина, яка порушила закон, постає перед судом, який виносить 
їй обвинувальний вирок й призначає покарання. Після відбу-
вання покарання така людина отримує шанс повернутися в 
суспільстві до нормального життя. Проте й сьогодні має місце 
практика, коли обличчя винних людей демонструють громад-
ськості по телебаченню (наприклад, коли йдеться про розбе-
щення неповнолітніх). 

Зганьбити інакомислячих або зробити їх посміховищем є 
одним із улюблених засобів політичної боротьби. Нещодавно 
я прочитав повідомлення одного священнослужителя, який 
народився й виріс у колишній НДР. Якось у понеділок учитель 
запитав учнів: «Хто з вас відвідував учора пастора? Устаньте!» 
Декілька учнів підвелися з місця. Учитель пройшов між ряда-
ми й продовжував: «Отже, ви вірите в Бога. А я думав, що ви 
вже дорослі й не вірите в подібні казки. Дайте мені пояснення, 
що таке Бог. Я Його чомусь не бачу». Інші учні почали сміятися. 
Зганьблені й засоромлені школярі, які вірили в Бога, стояли, по-
тупивши свій погляд ниць, із зашарілим від сорому обличчям. 
Священик писав: «У цей момент я соромився своєї віри й гото-
вий був провалитися крізь землю». 

Ніяковість за інших
Нам може бути соромно за поведінку іншої людини. Так, на-

приклад, маленькому хлопчикові може бути соромно за свого 
п’яного батька, якого йому доводиться забирати з сільського 

шинку й вести додому, аби той не опинився в стічній канаві й 
не пропив усі сімейні гроші. Чи соромно доньці за свою матір, 
яка розважається й фліртує з її однокласниками.

Багато телепередач змушують глядачів соромитися й нія-
ковіти за іншу людину або виявляти зловтіху. В ефірі люди 
різного віку розповідають всьому світові про свої сокровенні 
таємниці, невдачі, труднощі в житті з дітьми й подружніми пар-
тнерами. А мільйони глядачів безсоромно насолоджуються 
цим і зловтішаються. Або ж неприємно вражені, вони швидко 
перемикають на інший канал. 

Апостол Павло й сором
Павло в своєму релігійному запалі переслідував християн і 

чітко дотримувався встановлених приписів Закону. Він, гони-
тель християн, був упевнений, що є бездоганним перед Богом. 
Про це він написав у Посланні до филип’ян. Однак після того, 
як дорогою в Дамаск він зустрівся з Ісусом і спізнав Господа, то 
все попереднє втратило для нього значення. Апостол Павло з 
цього приводу писав: «я вважаю <…> все за сміття, аби Христа 
придбати; і опинитися в Ньому не з праведністю моєю, що від 
закону, а з тією, що через віру в Христа, з праведністю, що від 
Бога – від віри». 

Нам достеменно невідомо, чи соромився Павло того, що був 
раніше ревним гонителем християн, бо не збереглося цьому 
письмових свідчень. Важко повірити, що той, який був ревни-
вим поборником Господа, як він сам про себе писав, соромився 
б чогось. Охрестившись, апостол Павло почав проповідувати 
в синагозі. Багатьох християн охоплювала паніка, вони побою-
валися переслідувань Павла. Однак, він продовжував завзято 
проповідувати. Він не почував себе осоромленим. Озираючись 
назад, він, ставши християнином, уважав усі свої скоєні до того 
вчинки «шкодою». Та Павло був упевнений, що колись він був 
ревним слугою Божого Закону, а сьогодні став ще більш ревним 
слугою Христа. Він завжди був твердо переконаний, що робить 
усе правильно на користь Господа! Сором не мав влади над 
ним. Апостол Павло знав: він є праведником завдяки безмеж-
ній вірі в Ісуса Христа. Тому жодна світська влада, жодна люди-
на не могла присоромити його. «Євангеліє є Божою силою, яка 
приносить блаженство всім, хто в  Нього вірить… Оскільки в 
ньому виявляється справедливість, яка чинна перед Богом...» 
Апостол Павло, як і пророк Ісаї (пор. Ісаї 50, 7) знали, що не 
зазнають сорому перед людьми. Ніхто не спроможний присо-
ромити їх. 

Ісус Христос є справедливим Суддею і тільки Його вирок 
здатен присоромити апостола Павла. Та Христос наділяє його 
силою, аби він міг знести кривду й удари долі – завдяки вірі в 
Євангеліє, силі, яка робить людину блаженною. «Праведник з 
віри буде жити», – цитував апостол Павло слова пророка Ава-
кума. І праведник знає, що є непідвладний світській владі, світ-
ському суду; що люди не в змозі присоромити його. Хто вірить 
в Ісуса Христа, той почуває себе вільною людиною, сповниться 
силою сміливо благовістити Євангелії й почуттям блаженства. 
Це – думка апостола Павла. Чи можемо ми так вірити – над цим 
варто міркувати! 

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ
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15 жовтня 2017 року апостол Анатолій Будник, який здійснює духов-
ну опіку над усіма громадами Новоапостольської церкви України, про-
водив у громаді м. Тернополя своє останнє в 2017 році святкове бого-
служіння, на завершення якого оголосив радісну звістку про приїзд 1 
липня 2018 року в цю громаду високого гостя – Окружного апостола 
Міхаеля Еріха, а також – про те, що він проведе особливе богослужіння 
– богослужіння для померлих. 

Під опікою Окружного апостола, який разом з іншими Окружними 
апостолами світу тісно співпрацює з Першоапостолом Новоапостоль-
ської церкви, і надає йому підтримку, перебувають понад 30 країн 
Центральної та Східної Європи, а також Близького Сходу й Африки. 
Окружний апостол М. Еріх приїздить, як правило, в Україну 1 раз на рік, 
і кожного разу до одного з трьох українських округів – «Україна-Захід», 
«Україна-Центр» та «Україна-Схід» , допомогу в опіці над якими йому та апостолові А. Будникові надають окружні старійшини та 
окружні євангелісти разом з іншими служителями Церкви – пастирями, євангелістами, священиками й дияконами. Цього разу 
Окружний апостол вирішив завітати до округу «Україна-Захід». 

Парафіяни та гості Новоапостольської церкви не раз були свідками богослужінь для померлих, які транслювалися каналами 
супутникового зв’язку. Таїнство Святого Причастя для душ, що відійшли у вічність, апостоли за дорученням Окружного апостола 
здійснюють щонеділі. А таїнства хрещення Водою і Запечатання Святим Духом разом із Святим Причастям для душ з вічності звер-
шують тільки Першоапостол та Окружні апостоли під час особливих богослужінь для померлих, які проходять тричі на рік: у першу 
неділю березня, у першу неділю липня та в першу неділю листопада.  

Отже, не часто парафіянам Новоапостольської Церкви випадає нагода бути безпосередньо присутніми на такому особливому 
й святковому богослужінні Окружного апостола. Тим більшу радість у братів і сестер, а також у гостей не тільки громади західноу-
країнського Тернополя, а й інших громад цього регіону, викликала звістка про приїзд Окружного апостола М. Еріха і проведення 
цього богослужіння. 

У четвер, 28 червня 2018 року, у другій половині дня, Окружний апостол Міхаель Еріх разом зі своєю дружиною у супроводі 
апостола на відпочинку Дітера Праузе та його дружини прибули в аеропорт м. Львова, де їх гостинно зустрічали апостол А. Будник 
разом зі своєю дружиною. Апостол н. в. Д. Праузе впродовж багатьох років опікувався новоапостольськими громадами округу 
«Україна-Центр», а згодом тривалий час надавав допомогу українському апостолові А. Будникові в здійсненні духовної опіки не 
тільки над громадами округу «Україна-Центр» , а й округів «Україна-Захід» та «Україна-Схід». Тепер він перебуває на заслуженому 
відпочинку, але залюбки прийняв запрошення Окружного апостола відвідати Україну на правах почесного гостя. 

Апостол А. Будник у рамках духовної праці здійснює чимало душпастирських відвідин, під час яких підбадьорює і наснажує як 
парафіян Церкви, так і братів у сані, переважно носіїв окружного сану: окружних старійшин та окружних євангелістів. А тепер йому 
випала нагода самому отримати духовну підтримку й наснагу з боку безпосереднього благословителя, Окружного апостола, який 
увечері цього ж дня завітав з душпастирським візитом до нього додому й викликав неабияку радість як у нього, так і в присутніх 
членів його сім’ї. 

Після пішої екскурсії центром старо-
винного Львова, яку провели в першій 
половині наступного дня й під час якої 
оглянули деякі визначні місця, апостоли 
вирушила у м. Тернопіль, де на них уже 
очікували запрошені окружні сани з усієї 
України – окружні старійшини й окружні 
євангелісти та їхні дружини. Відбулася 
радісна й тепла зустріч. Окружний апо-
стол приділив увагу кожному зокрема, 
спілкувався, цікавився особистим жит-
тям і церковними справами. Таке спіл-
кування викликає неабияку радість, до-
дає завзяття й сил і є вельми корисним 
для носіїв окружного сану, які разом з 
іншими братами в сані надають істотну 
підтримку апостолам  у розбудові й ста-
новленню Божої справи в Україні.  

РЕПОРТАЖ

Окружний апостол 
Міхаель Еріх
у Західній Україні
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У суботу вранці, 30 червня, о 10.00 год. Окружний апостол 
розпочав із спільної молитви семінар для окружних санів та 
їхніх дружин. В основу цього семінару він поклав біблійну 
цитату з Сираха 25, 1-2: «У трьох речах милуюсь і в них красу-
юсь я перед Господом та перед людьми: згодою між братами, 
приязню між сусідами й жінкою та чоловіком, які дружньо 
живуть». Він зокрема наголосив: «Єдність у колі апостолів і 
служителів Церкви – це запорука благословенної праці. Про 
цю єдність молився ще Ісус Христос». «Єдність  має проявля-
тися, - продовжував ОАП, - у звіщенні Євангелія, у здійсненні 
душпастирської праці, у дотриманні церковного порядку та 
у виконанні поставлених завдань, які служителі Церкви ви-
конують з любові до Господа, до ввірених братів і сестер та 
до ближнього, яким є не тільки члени наших громад, а й інші люди з нашого оточення».

Окружний апостол особливо детально зупинився на питанні подружніх стосунків, відносин між чоловіком і дружиною й у цьому 
зв’язку сказав: «Любов – це об’єднуючий та основоположний елемент подружнього життя; а вірність – його невід’ємна складова 
... Подружнє життя є гармонійним, якщо обидві частини подружжя «поважають один одного й ставляться один до одного як до 
особистості; підтримують один одного у виконанні як сімейних, так і церковних завдань; відводять час для взаємного спілкування 
й разом організовують спільне життя… Ми, віруючі Новоапостольської церкви маємо бути в цьому прикладом для інших». 

У неділю, 1 липня 2018 року, відбулася кульмінаційна подія візиту Окружного апостола в Західну Україну – богослужіння для по-
мерлих, яке проходило в церкві громади м. Тернополя, і на яке запросили парафіян та гостей з інших західноукраїнських громад. 
В основу цього богослужіння Окружний апостол поклав слова з Євангелії від Матвія 28, 18: «Ісус же приступив і промовив до них: 
«Дана Мені всяка влада на небі й на землі». На початку проповіді він вів мову про всевладдя Бога; зокрема – про те, як нам, лю-
дям, нелегко збагнути розумом Божу всемогутність. «Нашій уяві непідвладні, продовжував він, - міжпланетні відстані Всесвіту, для 
виміру яких учені використовують одиницю «світлового року» (відстань, яку долає світло впродовж року), а тим паче – Постать все-
могутнього Бога, Який створив небо й землю, видимий й невидимий світи». Бог бажає спасіння всім людям: як тим, що населяють 
Землю, так і тим, що відійшли у потойбічні світи. Однак, для цього треба виявляти віру в Нього та Його всемогутність. Треба вірити 
в Божого Сина Ісуса Христа, Який прийшов на землю, не щоб світ засудити, а щоб його спасти (див. Від Івана 3, 17). Треба вірити в 
те, що Господь Ісус виконав волю Свого Отця: звіщав людям Євангеліє, потім приніс Себе у жертву, помер і воскрес. Треба вірити, 
що Бог наділив Ісуса  необмеженою владою як на землі, так і на небесах, тобто в потойбічному світі. У цьому зв’язку Окружний 
апостол навів слова апостола Петра щодо спасіння, яке Господь приніс для всіх без винятку людей, у тому числі – для померлих: 
«Бо й Христос, щоб привести нас до Бога… омертвлений Тілом, але оживлений у Дусі, в якому Він пішов проповідувати навіть тим 
духам, що в темниці, … тим, яких очікувало довготерпіння Боже за часів Ноя…» (1-е Петра 3, 18-20).  Мертвим, аби осягнути вічне 
життя, також треба почути євангельську звістку: «На те бо й мертвим проповідувано благовість, щоб суджені за людською волею в 
тілі, вони жили у Бозі Духом» (1-е Петра 4, 6), прийняти її й повірити, та, аби осягнути спасіння, долучитися до святих таїнств Церк-
ви. Апостол Павло також наголошував на можливості спасіння після смерті й мовив у своєму Посланні до римлян 14, 9: «На це бо 
Христос умер і воскрес, щоб і над мертвими, і над живими панувати». Отже, Ісус Христос, будучи наділеним владою всемогутнього 
Отця, є Господом як над душами «землі», так і над душами тих, що потрапили в «небеса», тобто в потойбічні світи. Господь передав 
дану Йому Отцем владу апостолам, і наділив їх дорученням: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, христячи їх в Ім’я Отця і Сина, 
і Святого Духа» (Від Матвія, 28, 19). Вони досі виконують дане їм Господом доручення і звіщають Євангеліє та звершують таїнства 
спасіння всім «народам» - як тим, що живуть на землі, так і тим, що відійшли у «небеса», у вічність. 

У первісних апостольських громадах християни, які отримували духовну опіку з боку апостолів та їхніх помічників, служителів 
Церкви, не тільки молилися за спасіння померлих, а й звершували святі таїнства для них. Апостол Павло, переконуючи своїх сучас-
ників у важливості Воскресіння Ісуса Христа й можливості осягнення віруючою людиною воскресіння, у своєму Посланні до корін-
тян 15, 29  зокрема підкреслював: «Коли ні, - то, що зроблять ті, що христяться за мертвих? Коли мертві зовсім не воскресають, чого 
тоді за них христитися?»  А Господь, завершуючи Своє діяння на землі, мовив: «Хто увірує й охриститься, той буде спасенний» (Від 
Марка 16, 16). Отже, згідно з переконанням нашої віри, яка ґрунтується на Святому Писанні, душі й після смерті мають можливість 
осягнути спасіння. Там, де діють апостоли Ісуса Христа, їм пропонують євангельське слово й спасенні Таїнства Церкви – Святе хре-
щення Водою, Святе Запечатання (хрещення Святим Духом) та Святе Причастя.

Тому після святкування Святого Причастя для громади Окружний апостол перейшов до звершення  цих Святих Таїнств для по-
мерлих. Він паралельно надавав пояснення й тлумачив їхню важливість і значення для осягнення спасіння. За цими священнодій-
ствами особливо уважно стежили присутні на цьому богослужінні не один десяток гостей, значна частина яких уперше мала змогу 
побувати на такому богослужінні.

Повернувшись додому, Окружний апостол поділився зі служителями Новоапостольської церкви Південної Німеччини своїми 
враженнями від перебування в Україні та від богослужіння  у громаді Тернополя і зокрема повідомив таке: «На минулих вихідних 
я здійснив поїздку в Україну, де в суботу провів Зібрання для окружних санів та їхніх дружин. У неділю у громаді м. Тернополя я 
проводив богослужіння для померлих. Із майже 280 присутніх на богослужінні добру половину становили запрошені гості. Багато 
з них уперше побували на богослужінні Новоапостольської церкви. Тому я детально зупинився на особливостях богослужіння 
для померлих. Громада була надзвичайно уважною, під час богослужіння панувала атмосфера великого духовного піднесення й 
душевного зворушення». 

Яка кількість гостей з вічності була присутня на цьому богослужінні, і скільки з них долучилися до Святих Таїнств Церкви, нам не 
дано знати. Це – прерогатива всемогутнього Бога.  Але й душам на «небесах», як і нам з вами тут, на землі, аби зазнати спасіння й 
вічне єднання з Богом, треба повірити у всевладдя Бога і Його Сина Ісуса Христа, покаятися, прийняти з рук апостола Святі Таїнства 
Церкви, а разом з ними – дар Святого Духа. Вельми важливо відводити в своєму серці простір для діяння Святого Духа, молити-
ся й працювати над власним спасінням, плекати й зрощувати плоди Святого Духа, християнські чесноти, і виявляти насамперед 
Христову любов, духовну міць і відвагу, аби прощати ближньому, плекати живу надію й наполегливо готуватися до обіцяного Дру-
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гого Пришестя Ісуса Христа. Він неодмінно повернеться, аби 
об’єднати небесне й земне й подарувати вірним насолоду 
вічної Господньої слави. 

Після завершення богослужіння Окружний апостол разом 
з апостолом А. Будником та апостолом н. в. Д. Праузе про-
щався біля вівтаря з присутніми на богослужінні братами й 
сестрами та гостями, особисто кожному потискав руку й ба-
жав рясних Господніх благословень.  А вони просили його 
частіше приїздити в Україну.

 
Брати й сестри західно-українського регіону діяльності 

апостола А. Будника, а також окружні сани з усієї України та 
їхні дружини з нетерпінням та великою радістю очікували на 
приїзд високого гостя з Південної Німеччини – Окружного апо-
стола Міхаеля Еріха. Знаменним для його перебування було 

те, що він уперше в історії Новоапостольської церкви в Україні проводив богослужіння для померлих, яке відбувалося у Тернополі 
– рідному місті першого українського апостола А. Будника. 

У п’ятницю, 5 липня 2013 року, у другій половині дня у зведений за найсучаснішими світовими стандартами львівський аеро-
порт на зустріч з високим гостем, що прибув у супроводі апостола Дітера Праузе приїхали апостол Анатолій Будник, а також три 
старійшини і шість окружних євангелістів з усієї України. Приємною несподіванкою для присутніх було те, що на зустріч з окруж-
ним апостолом приїхали також окружні сани із Балкан. Окружний апостол М. Еріх доручив нещодавно українському апостолові 
А. Буднику опіку й над балканським регіоном 
своєї діяльності. Тепер для усіх – українсь-
ких і балканських – окружних санів випала 
чудова, унікальна нагода не тільки познай-
омитися і зблизитися один з одним, а й ще 
більше згуртуватися навколо своїх окруж-
ного апостола й апостола.  

Після короткої церемонії зустрічі згідно 
з передбаченою програмою у складі де-
легації із 32 осіб вирушили на комфорта-
бельному автобусі в прикарпатський Іва-
но-Франківськ. Маршрут пролягав через 
гуцульські Стрий і Долину. Його обрали не-
дарма: адже саме звідти відкривається пре-
красний вид на дивовижні карпатські гори, 
краса яких одразу полонила як закордон-
них, так і українських гостей. 

6 липня, у суботу вранці, о 10.00 годині, 
у приміщенні івано-франківської церкви 
окружний апостол разом з апостолом Буд-
ником провели зібрання окружних санів. В 
основу духовної частини зібрання поклали 
слова з Римлян 10, 13-15: «… бо «Кожний, 
хто призове Ім’я Господнє, спасеться». Як же 
призиватимуть Того, в Кого не увірували? Як увірують у Того, що Його не чули? А як почують без проповідника? І як будуть про-
повідувати, коли не будуть послані?» Окружний апостол наснажував братів у сані думкою про важливість Господнього спасіння, 
осягнути яке можна завдяки апостольському служінню. «Ісус Христос є Джерелом спасіння. Він послав апостолів, щоб забезпечити 
спасіння усім людям. Усі інші сани Церкви походять від апостольського служіння і носії цих санів мають бути гідними помічниками 
апостола, вірно слідувати за ними, а значить – за Господом», – наголошував він. «Господь обирає їх і благословенне здійснення 
служіння можливе завдяки як взаємному згуртуванню, так і духовному єднанню з Першоапостолом і апостолами», – завершував 
окружний апостол виклад своїх думок.

Пополудні всі разом здійснили екскурсію у карпатський Буковель. Прекрасні краєвиди й унікальна природа Карпат справила на 
членів делегації незабутнє враження. 

Суботній день поступово хилився до завершення – а попереду недільне богослужіння для душ з вічності у галицькому Тернополі. 
Несподівано окружний апостол просить водія зупинися – автобус проїжджав саме повз одного із старовинних цвинтарів, яких чи-
мало в Західній Україні. Вирішили вийти і, розташувавшись на краю цвинтаря, поминути померлих: короткою духовною промовою 
окружний апостол налаштовував присутніх на особливе духовне свято – на недільне богослужіння для померлих – і  завершив її 
спільною молитвою за душі з вічності. Дивовижна райдуга, що розкинулася над обрієм після зворушливої і проникливої молитви, 
викликала в усіх неабияку радість. Її сприйняли як вітання Небес. Ще одна деталь не могла залишитися непоміченою: цвинтар 
розташований на краю села, що носить дещо незвичну назву «Заздрість». Невідомим є її походження, а також те, скільки душ у 
вічності перебувають у полоні не тільки духа заздрощів, а й інших недобрих духів, звільнення від яких Господь пропонує і сьогодні, 
звершуючи завдяки служінню апостолів сакраментальні таїнства для померлих. 
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7 липня, у неділю вранці, об 11.00 год., у Тер-
нополі відбулася основна подія перебування 
окружного апостола в Західній Україні – довго 
очікуване богослужіння для померлих. Братам і 
сестрам досі не раз доводилося бувати на такому 
богослужінні завдяки телетрансляції, та наживо – 
уперше. Тому з особливими радістю й інтересом 
чекали на це духовне свято.

В основу богослужіння для померлих окруж-
ний апостол поклав слова Ісуса Христа із Йоана 
6, 47: «Істинно, істинно говорю вам: Хто вірує, той 
живе життям вічним».

Понад 270 присутніх парафіян і гостей – а їх 
прийшло близько 70 осіб – були захоплені не 
тільки особливо урочистою атмосферою, викли-

каною привітанням високих гостей ще зовсім юними учасниками недільної школи, виконавською майстерністю як оркестру духов-
ної музики, так і зведеного хору, а й особливо змістовною та сповненою неабиякої утіхи проповіддю окружного апостола. Адже в 
кожного з нас є рідні й близькі серцю люди, які відійшли у вічність: деяких ми знаємо, а з іншими не мали змоги познайомитися. Як 
прекрасно сповідувати Христову віру, яку поширюють сьогочасні Господні апостоли, у те, що завдяки Його смерті й воскресінню 
пропонується спасіння також душам з вічності. Адже чимало з них потрапили у потойбічні світи невідкупленими. Господь розпочав 
цю важливу духовну працю; перед воскресінням Він спустившись «у найнижчі місця землі», проповідував там душам спасіння, а 
згодом заповідав Своїм апостолам продовжувати цю важливу духовну працю. Неабияку втіху у віруючих Новоапостольської церк-
ви вселяє надія на незабарну зустріч у День Господній як з Ісусом, Нареченим наших душ, так і з тими душами, які завдяки вірі у 
величну Господню благодать осягнуть спасіння і вічне блаженне життя у Небесній славі. 

Затамувавши подих, учасники богослужіння пильно стежили за священними дійствами, що відбувалися для душ з вічності: Хре-
щення Водою, Запечатання Святим Духом та Святе причастя. Для цього як «духовні ясля» обрали служителів окружного сану.

Під час цього врочистого богослужіння відбулося також Святе Запечатання. Четверо молодих жінок і малолітній син однієї з них 
вишикувалися перед вівтарем, аби з рук окружного апостола прийняти дар Святого Духа, Боже синівство, а разом з ним благосло-
вення Небес.

Неабияку радість у громади викликало зве-
дення у сан диякона й священика двох молодих 
братів по вірі. Це викликало велику радість у 
ввірених душ, над якими вони надалі здійснюва-
тимуть опіку. 

Під час перебування окружного апостола в 
Україні відбулася ще одна знаменна подія – про-
щання і розставання апостола Дітера Праузе з 
українськими громадами. Він разом із іншими 
братами-місіонерами упродовж більш як двох 
десятків років здійснював місіонерську роботу 
в цій країні. В останні роки апостол Праузе нада-
вав духовну допомогу українському апостолові 
А. Будникові. «Понад двадцять років апостоли з 
Німеччини та їхні помічники приїздили в Україну 
з місіонерською метою. Завдяки їхній самовід-
даній, наполегливій праці були засновані сотні 
новоапостольських українських громад, відбу-
лися становлення та розбудова Божої справи на 
території усієї України. У такому віці молода лю-
дина є вже дорослою, самостійною. Отже, прий-
шов час для дорослого, самостійного життя і для 
українських громад», – наголошував окружний 
апостол у прощальному зверненні до баварсько-
го апостола Дітера Праузе. У його особі окружний 
апостол подякував від імені українських братів і 
сестер усім місіонерам за їхню благословенну, 
самовіддану й жертовну працю на благо Божої 
справи в Україні. 

Після богослужіння до вівтаря, де розташува-
лися три апостоли, вишикувалася чимала черга. 
Присутні на богослужінні прагнули особисто 
щиро подякувати за служіння, потиснути на про-
щання руку своїм апостолам, через яких Господь 
щедро частував рясним благословенням як при-
сутніх у храмі, так і душі з вічності. 
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??       ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ            ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Містечко Нойьоттінг розташоване на відстані майже години їзди на авто від Мюнхена, Зальцбур-

га й Пассау. Нойьоттінг є не таким відомим, як Альтеттінг, куди щороку приїжджає велика кількість 
туристів, аби оглянути місцеві пам’ятки архітектури. Простора церква св. Миколая в Нойьоттінгу, 
яка є окрасою міста, була збудована в 1410–1492 роках у стилі пізньої готики. І як це часто бувало 
на теренах Південної Німеччини, згодом ця церковна споруда зазнала впливу бароко. А її інтер’єр 
відремонтували в готичному стилі, що не часто траплялося. Неоготикою називають архітектурний 
стиль в XIX – початку XX ст., в якому зводили чи реставрували церкви та інші громадські споруди. 
Своєму теперішньому архітектурному стилю церква в Нойьоттінгу завдячує своїми примітними 
вітражними вікнами. Реготизація в церкві м. Нойьоттінгу розпочалася ще в 1854 році, у 70 – 80-х 

роках 19 ст. ці роботи інтенсифікували, а в 1887 – 1910 рр. інтер’єр доповнили вітражними вікнами. На фотографії, яку ми пропонуємо 
вашій увазі, зображений  фрагмент одного з вітражів: історія з життя Йосифа Єгипетського. Йосиф отримав у Єгипті посаду управля-
ючого при дворі фараона, та все ж зберіг вірність Богові, бо вирвався з рук дружини свого господаря Потіфара. Жінка палко жадала 
й намагалася звабити Йосифа. Коли ж Йосиф не піддався на її звабу, то вона звинуватила його в намаганні мати з нею близькість. 
Йосифа за наказом Потіфара кинули у в’язницю. Згодом він вийшов на волю й обійняв чи не найвищу посаду Єгипту.  Потіфар, у свою 
чергу, також був одним із найвищих посадовців Єгипту.   ЯКУ ПОСАДУ ОБІЙМАВ ПОТІФАР ПРИ ДВОРІ ФАРАОНА?

Відповідь див. на стор.2

1. Скільки є у Біблії книг з назвою «Хроніка»?
А  три 
Б  дві 
В  чотири 
Г  жодної

2. Як звали засновника католицького монахського ордена 
премонстрантів?
А  Гуголіно Орв’єтський
Б Франциск Ассизький 
В Райнард Дассельський
Г Норберт Ксантенський

3. Хто є автором пісні «О півночі Господь прийде» (№ 270 
російськомовного пісенника)?
А  Рудольф Олександр Шрьодер
Б Йоганн Крістоф Рубе
В Карл Герок
Г Адам Дрезе

4. Хто написав мелодію до пісні «Тобі, Господи, серце я від-
даю» (№ 69 російськомовного пісенника)?
А  Йоганн Крюгер
Б  Йоганн Себастьян Бах 
В  Дора Раппард-Гобат
Г  Антон Брункер

5. Як називається тема основної тональності фуги? 
А жарт (jux)
Б  стрічка (fux)
В  вождь (dux)
Г  люкс (lux)

6. Симон Киринеянин ніс хрест Ісуса. Де розташована Кири-
нея?
А  у Північній Африці
Б  у Сирії
В  у Палестині
Г  у Малій Азії 

7. З якого року існує Новоапостольська церква в Анголі?
А із 1937 року
Б із 1953 року
В із 1983 року
Г із 1998 року

8. Де у Біблії згадується ім’я християнки Фиви? 
А  не згадується
Б  у Посланні до филип’ян 
В  в Євангелії від Луки
Г  у Посланні до римлян

9. Хто помазав Саула на царя?
А Самуїл
Б  Гедеон
В  Нафан
Г  Ісус Навин

10. Які слова в VI ст. казали людині на її чихання?
А «Будь здоровий»
Б  «Господи благослови»
В  «Обережніше»
Г  «Бог простить»
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