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Порушення 
комунікації

У Святому Писанні читаємо про те, що Ісус 
зціляв чимало незрячих, глухих і німих. Він 
робив це свідомо. Адже спілкування сліпих, 
глухих і німих людей було обмеженим. Лю-

дині, яка не бачить, не чує й не говорить, важко спілку-
ватися з іншою людиною. Отже, комунікація такої люди-
ни є обмеженою, що має для неї вельми важкі наслідки. 

Явище порушення комунікації і сьогодні є неабияк 
поширеним. Люди просто перестали спілкуватися й ро-
зуміти один одного. Порушення комунікації спостері-
гається як у громаді, так і в сім’ї. Люди перестали ко-
мунікувати один з одним; вони не бачать або ігнорують 
один одного; вони не чують й не розмовляють один з 
одним. Люди стали сліпими, німими й глухими. Симптом 
цієї хвороби, діагноз якій поставив ще Ісус Христос – це: 
«Любов багатьох охолоне». Але й цю хворобу Він може 
вилікувати, запаливши в нашому серці вогонь любові. 
Тоді ми зможемо відновити спілкування один з одним: у  
подружжі, у громаді й у сім’ї.

Дозволь Господові Ісусові працювати над твоєю ду-
шею і Він зцілить її.  

Імпульс із богослужіння Першоапостола

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА
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Після невдалих спроб влаштуватися на посаду аси-
стента в різних університетах Швейцарії, Німеччи-
ни, Голландії та Італії Альберт Ейнштейн переїхав у 
1902 році з м. Шаффгаузена у м. Берн, де сподівався 

отримати посаду в Федеральному Бюро патентних винаходів. 
Коли в лютому 1902 року він оселився в квартирі за адресою 
Крамгассе, 42, то був невідомим репетитором, який заробляв 
на прожиття приватними уроками з фізики й математики для 
учнів і студентів. У червні 1902 року Ейнштейна прийняли на 
посаду «технічного експерта третього класу» з випробуваль-
ним строком. У вільний від роботи час він займався дослід-
женнями в галузі теоретичної фізики й створив свою теорію 
відносності, яка мала епохальне значення для розвитку на-
уки. У 1905 році у науковому журналі «Аннали фізики» була 
опублікована його стаття з непримітною назвою «Про елек-
тродинаміку рухомих тіл», яка викликала революційні зміни 
в фізиці й загальноприйнятій уяві людини про простір і час. У 
1906 році Цюріхський університет присвоїв Ейнштейну науко-
ву ступінь доктора наук, після чого його роботодавець підви-
щив його до посади «технічний експерт другого класу» (!).

У «Будинку Ейнштейна», який розташований на бернсько-
му провулку Крамгассе, зберігаються документи про життя 
геніального фізика, а також про роки його проживання в Бер-
ні, під час яких він з «технічного експерта третього класу» став 
найвпливовішим ученим ХХ століття.

A.V.

4 НС, 10/2018

Берн – місце виникнення 
теорії відносності
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БОГОСЛУЖІННЯ У БЕРНІ-
ОСТЕРМУНДИГУ / ШВЕЙЦАРІЯ

ДАТА: 3 червня 2018 року

ВСТУПНА ПІСНЯ: «Ми хвалу співати прагнем!» 

(№ 169 у російськомовному пісеннику)

СУПРОВІД: Окружні апостоли Міхаель Еріх, 

Маркус Фельбаум, Урс Гебайзен, Рюдігер Кра-

узе, Вольфганг Надольний, помічник Окруж-

ного апостола Юрг Збінден, а також апостоли 

Філіпп Буррен, Рольф Каменцінд, Томас Дой-

бель і Василь Коне

ПРИМІТКА: проведення на заслужений від-

починок Окружного апостола Маркуса Фель-

баума та зведення у сан Окружного апостола 

Юрга Збіндена.

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ
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Дорогі брати й сестри! Щиро вітаю вас на нашому 
особливому богослужінні. Сьогодні особливий 
день, який увійде в історію апостольського округу; 
адже Окружний апостол виходить на заслужений 

відпочинок. Мова, звісно, йде не про те, аби величати й славити 

людину. Але сьогоднішня подія є прекрасною нагодою подяку-

вати Богові за те, що Він звершив над нами за останні десять 

років. Ми дякуємо Богові за благословення, яким Він благосло-

вив нас завдяки служінню Окружного апостола, і за те, що Він 

упродовж усього часу перебував поруч з Окружним апосто-

лом. Тепер ми знаходимося на початку нового періоду нашого 

шляху в Небесну вітчизну, пісню про яку щойно виконав хор 

(«Укажи нам путь»).

Через певний проміжок часу автомобіль проходить техо-

гляд, під час якого з’ясовують, чи все в порядку, і чи справно 

працюють безпекові вузли. Краще потурбуватися про це заз-

далегідь. Подібне стосується нашого життя з вірою. Нам також 

треба проходити такий «техогляд», аби з’ясувати, чи справно 

працюють «безпекові вузли» душі. Тому відкриймо сьогодні 

своє серце для діяння Святого Духа й з’ясуймо, чи все у нас 

гаразд з безпекою та надійністю життя з вірою.

А що саме сприяє духовним безпеці й надійності, які є запо-

рукою нашого спасіння? Віра, надія і любов – ці найважливіші 

Віра, надія і любов
християнські чесноти, на яких наголошує апостол Павло. 

Переглядаючи нотатки, я з’ясував, що вже пройшло чимало 

часу з тих пір, як Першоапостол востаннє служив цим словом 

із Біблії. Ми, звичайно, також знаємо, що віра, надія і любов є 

важливими християнськими чеснотами; адже вони стосують-

ся нашого спасіння. Важливим для нашого спасіння є виявля-

ти такі віру, надію і любов, які узгоджуються з Божою волею. 

Віра – це перша чеснота, про яку веде мову апостол Пав-

ло. Віра є надзвичайно важливою, бо від неї залежить наше 

спасіння. Ми можемо спастися тільки вірою. Тільки вона здат-

на привести нас до Бога. А все інше – це другорядне. Апостол 

Павло в цьому зв’язку мовить: «… бо ходимо вірою, а не ви-

дінням» (2-е Корінтян 5, 7). Отже, поки Господь не повернувся 

і поки Божий план спасіння ще не завершився, людина має 

виявляти віру. Адже її стосунки з Богом ґрунтуються виклю-

чно на вірі.

Що таке віра? Віра – це впевненість в існування того, що не 

можна побачити, збагнути чи уявити собі. Важливо усвідоми-

ти: треба виявляти віру до кінця.

У що ми віримо? Ми віримо, що Бог є любов’ю. Це – фун-

даментальне положення християнської віри. Ми віримо в 

Триєдиного Бога:  Бога Отця, Бога Сина й Бога Святого Духа. 

Усі три Іпостасі об’єднані й тісно пов’язані один з одним. Це – 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Тепер же зостаються: віра, надія, любов - цих троє; 
але найбільша з них – любов».

Слово із Біблії: 1-е Корінтян 13, 13
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визначення любові. Отже, любов є відображенням основних 
стосунків. які існують у триєдності між Отцем, Сином і Святим 
Духом. Усі три іпостасі є об’єднаними і їх не можна розділити. 
Вони є нерозривно зв’язними. І це – визначення любові. 

Триєдиний Бог створив людину: «Сотворімо людину на Наш 
образ і на Нашу подобу» (Буття 1, 26). Він бажав залучити 
людину до Божественної єдності. Людина мала бути при-

сутньою у цій любові, але виявила непослух і відступила від Бога. 
Бог усе ж є любов’ю. Усі Його діяння з самого початку були спря-
мовані на те, аби залучити людину до спільності любові, аби від-
новити стосунки між Богом і людиною та забезпечити їй життя в 
досконалому єднанні з Триєдиним Богом. 

Ми віримо в Ісуса Христа. Бог з любові послав на землю Сво-
го Сина, Який став Людиною. Ісус Христос об’явив нам Божі 
сутність, помисли і волю. Ми віримо в це. Ми бачимо Бога, 
коли бачимо Ісуса Христа; а також – коли ми чуємо Ісуса Хри-
ста. Його промови є для нас Божим словом, яке звіщає нам 
про Божу волю. Ми віримо в Ісуса Христа, Якого Бог з любові 
послав на землю, і Який приніс Себе в жертву. Це – шлях, який 
Бог з любові проклав для нас, йдучи яким, ми прийдемо до 
Нього.

Ми віримо в Бога Святого Духа, Творця нового. Бог з любові 
послав на землю Святого Духа і завдяки Йому творить діла 
любові, творить нове. Насамперед Він творить нову люди-
ну, творить спасіння. Сьогодні Бог присутній на землі через 
Святого Духа і через Нього Він проявляє Свою любов до нас. 
Через Святого Духа Бог вершить Свій план спасіння, аби при-
вести всіх людей до єднання з Собою. 

Окрім цього, ми віримо, що Бог з любові дав нам церкву, 
сани й таїнства. Ми віримо в обітницю, яку дав Ісус Христос, і 
яку Святий Дух знову й знову наповнює життям: Господь гря-
де і незабаром запровадить Своє Царство. Ми віримо, що Бог 
сповнить нове творіння життям для всіх людей, які слідують за 
Ісусом. Ми віримо в це. Важливо знову й знову розмірковува-
ти над цим. Віра творить довіру.

Ми віримо, що Бог є любов’ю. Ми віримо, що Його лю-
бов продовжує діяти, і що Бог з любові бажає дару-
вати людям спасіння. 

Сьогодні не всі люди вірять у це. А ми віримо: Бог мене лю-
бить. Не завжди ми можемо збагнути Божі діяння, та все ж 
довіряємо Йому. Ми довіряємо Йому, коли з нами відбуваєть-
ся все не так. Ми віримо й довіряємо Богові. Адже Він творить 
спасіння. Він діє заради спасіння усіх людей. Спасіння – це 
наше майбутнє. Ми довіряємо Всемогутньому Богові. Отже, 
віра – це перша важлива християнська чеснота. Віра – це за-
порука нашого спасіння.

Надія, як мовить апостол Павло, є другою важливою христи-
янською чеснотою. Віра породжує надію. Ми віримо в Божий 

план спасіння. Ми прагнемо осягнути його, тому терпеливо 
очікуємо й готуємо себе до його звершення. Це – визначен-
ня надії. Християнська віра – це її принцип – орієнтована на 
майбутнє. Два тижні тому у м. Вашингтоні я вів мову про те, 
що занепокоєний станом християнського світу. Люди ще ви-
являють віру, але не плекають надії на істинне майбутнє: на 
вічне життя, на 1-е Воскресіння, а потім на спасіння в новому 
творінні для всіх, хто прийняв Христа своїм Господом. 

Небезпечним для християн є те, що вони ставляться до віри 
лише як до прояву етики, як до учення, яке навчає етичним 
нормам людського співжиття. Ці норми є вельми добрими, 
але їх можна замінити на інші. 

Якщо віра не спрямована у вічне майбутнє, то перетво-
рюється в традицію чи мораль і не веде до спасіння. 

Наша віра орієнтована на вічне майбуття. Ми сподіваємося, 
що Бог виконає обіцяне. Ми чекаємо на спасіння, яке Бог по-
дарує нам. І, нарешті, ми чекаємо на нове творіння, коли всі, 
хто прийняв Христа, як Господа, осягнуть спасіння.

Суть нашої надії полягає в тому, що ми знаємо: спасіння гря-
де. Господь Ісус мовив: «Царство Боже є між вами» (Від Луки 
17, 21). Отже, ми вже сьогодні бачимо його появи. Апостол 
Павло писав: «Тепер ми бачимо, як у дзеркалі, неясно; тоді 
ж – обличчям в обличчя» (1-е Корінтян 13, 12). Отже, ми вже 
сьогодні маємо уяву про Божу славу й досконалий світ, але 
вона є ще невиразною. І ми знаємо: цей процес відбуваєть-
ся уже сьогодні й обіцяне Богом звершиться. Нове творіння 
вже існує, але перебуває ще в процесі становлення. Церква 
вже існує, але ще не досконала; вона перебуває ще в процесі 
становлення. Спасіння, яке Бог бажає подарувати всім людям, 
уже існує, але перебуває ще в процесі становлення. Ми ще не 
можемо цілковито бачити спасіння, але воно звершиться, бо 
Бога обіцяв його. Усе обіцяне неодмінно відбудеться і ми го-
туємо себе до цього. Це – наша надія. Спасіння частково ми 
вже сьогодні переживаємо, але воно є ще  недосконалим, бо 
перебуває в процесі становлення.   

Церква є ще недосконалою, священнослужителі недоско-
налі, віруючі недосконалі, спасіння ще не відбулося і світ ще 
недосконалий… Усе це перебуває ще в процесі становлення. 
Але ми впевнені в тому, що спасіння відбудеться і ми готує-
мо себе до нього; ми надіємося на нього. І ця надія допомагає 
нам виявляти стійкість, навіть, якщо шлях до спасіння проля-
гає крізь спокуси й випробовування. Плекаймо непорушно 
надію! Зберігаймо вірність Господові. Царство Боже прийде 
й ми ввійдемо в нього й зазнаємо вічне блаженство й щастя. 
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                   Ми віримо, що Бог є любов’ю
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Але треба ще чекати, треба ще зберігати вірність.
Коли людина помирає, то про неї кажуть: «Ось він помер і 

яка йому користь з цього?» Надія – це щось більше; вона пе-
ревершує смерть. 

Отже, навіть смерть не здатна порушити нашу надію! Адже 
Бог обіцяв: «Я завершу розпочате. Поки ти погоджуєшся, я 
вестиму тебе в Моє Царство». Ми живемо цієї надією. Тому 
не здаємося. Якщо ми впадемо 150 разів, то 150 разів знову 
підведемося й будемо продовжувати рухатися вперед. Поки 
ми маємо цю надію, ми очищуємо себе, ми боремося з гріхом, 
продовжуємо долати свої недоліки і ставати новою людиною. 
Не втрачаймо цю надію! 

Якщо приглянутися до  світу, то побачимо смуток, неспра-
ведливість і нещасливе життя багатьох людей. Ми побачимо 
також людей, які відійшли від Бога й знаходяться далеко від 
Нього. Це може викликати зневіру й питання: «Де ж ваш Бог?» 
Бог діє через Святого Духа. Він працює над звершенням плану 
спасіння для всіх людей і Бог буде працювати до самого кінця.

Варто продовжувати служити Господові, йти на жертви й 
брати активну участь у Божій справі. Адже сьогодні вер-
шиться Божа справа і її не зупинити. Це – наша надія.

Ми знаємо, що Божий план звершиться. Ми палко прагнемо 
і готуємося до цієї події. Ми терпеливо очікуємо й боремося з 
гріхом, бо знаємо, чим усе звершиться. 

І останнє. Апостол Павло серед чеснот називає спочатку 

віру, потім надію і насамкінець любов. Дещо дивно. Бо пере-
важно роблять навпаки. Це має своє пояснення, бо коли все 
гаразд з вірою, коли існує надія, тоді зростає любов. Ми віри-
мо, що Бог любить нас, людей. Завдяки вірі ми пізнаємо Божу 
любов. Завдяки надії ми бачимо все те, що Бог подарує нам. 
І це сприяє зростанню нашої любові до Нього. Оскільки Бог 
вельми любить нас, то й ми любимо Його. Ця любов походить 
від віри. Без віри годі виявляти цю любов. Ми віримо, що Бог є 
любов’ю. Навіть якщо ми не бачимо цього, не розуміємо й не 
можемо собі уявити, ми все ж віримо, і завдяки вірі зростає 
наша любов. Апостол Павло наголошував: «…віра чинна лю-
бов’ю» (Гал 5, 6). Як віра не може існувати без надії, так вона 
є мертвою без любові. Віра вимірюється любов’ю. Там, де є 
істинна віра, там є істинна любов – любов до Бога. Як прояв-
ляється ця любов? 

Господь Ісус мовив: «Той, у кого Мої заповіді, і хто їх бере-
же, той Мене любить» (Від Івана 14, 21). Хто любить Бога, той 
проявляє Йому послух. Багато людей, навіть християни, ма-
ють інше уявлення про любов. Але саме так Ісус визначив суть 
любові. Віра вимірюється любов’ю.

Якщо знаєш, що віра є визначальною, і що Бог вимірює віру 
любов’ю, а любов – покірністю у вірі, то таку любов виявляти 
некомфортно. 

Заповідь, яку дав Ісус, – це Заповідь любові до ближнього. 
Бог обіцяв нам єднання з Собою. Якщо ми плекаємо цю надію, 
то палко прагнемо й готуємося до єднання з Ним. Ми вже 

Християнська віра – це її принцип – орієнтована на майбутнє

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ



НС, 10/2018 9

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
МАРКУС ФЕЛЬБАУМ

Окружний апостол Маркус 

Фельбаум востаннє звер-

нувся до громади й наго-

лосив на важливості віри: 

«Вельми важливо, щоб ми 

сьогодні вранці перевіри-

ли себе і те, наскільки 

важливими є для нас віра, надія і любов. Віра є за-

порукою будь-якого поступу й успіху. Там, де немає 

віри, там запрограмована невдача. Наведу приклад 

із спорту. Якщо хтось розпочинає змагання і не 

вірить в свою перемогу, то він уже зазнав поразку. 

Перевіряймо себе, чи не втратили ми в глибині своєї 

душі віру?» Окружний апостол наголосив також: 

«Коли віра, надія і любов співдіють, то викликають в 

людини захоплення». На завершення свого служіння 

він висловив вдячність всім ввіреним йому братам і 

сестрам по вірі й закликав їх «зоставатися» захопле-

ними Божою справою. 

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
УРС ГЕБАЙЗЕН

Окружний апостол Урс 
Гебайзен посилався у своїх 
міркуваннях на перші 
слова біблійної цитати й 
сказав таке: «Після молитви 
богослужіння розпочалося 
такими словами: «Тепер же 

зостаються…» Дорогою додому ми повинні розмір-
ковувати: «Що від цього богослужіння «зостанеться» 
в мені? Що я почув?» Ці три християнські чесноти: 
віра, надія і любов складають одне ціле, як і три 
Іпостасі Божої Триєдності. Одне є немислимим без 
іншого». На завершення Окружний апостол наголо-
сив на важливості віри, надії і любові до ближнього 
і зокрема підкреслив: «Розмірковуймо над наши-
ми стосунками в сім’ї, у подружжі, у колі друзів, з 
сусідами та нашими ближніми. Важливо вірити один 
одному. Не треба втрачати надію, треба покладатися 
один на одного. І насамперед – треба любити. Без 
любові годі щось осягнути. Любов об’єднує, вона 
здатна на пожертви. І вельми важливо, щоб любов 
«зоставалася»!
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Віра, надія і любов – запорука спасіння. Ми віримо, що 
Бог є любов’ю і довіряємо Йому. Віра породжує надію і 
вселяє любов. Ми відповідаємо на Божу любов і для цьо-
го слухняно виконуємо Його Заповіді й любимо так, як 
любив Ісус. 

чити нас від Нього. Таким є єднання любові. Любов ніколи не 
перестає; вона, коли ми осягнемо досконале єднання з Богом, 
виявиться досконалою. 

А що з любов’ю до ближнього? Вона також не перестане іс-
нувати, а виявиться довершеною, бо ми прийдемо на Шлюб-
ну Вечерю, а потім житимемо в новому творінні, житимемо в 
умовах, коли всіх сповнить Божа любов. Перебуваючи в щи-
рому єднанні з Богом, люди плекатимуть інші стосунки один з 
одним. Усе гріховне минеться, усе людське минеться, бо люди 
будуть цілковито орієнтовані на Бога. Бог буде усім в усьому. 
Стосунки між людьми також будуть Божественними, бо ґрун-
туватимуться на Богові й на Його любові. Отже, мета нашої 
віри – це вічна любов, вічне єднання з Богом, стосунки між 
людьми, що відображатимуть відносини Божественної Триєд-
ності й ґрунтуватимуться виключно на любові. Це –  наше май-
бутнє!

Отже, я поділився з вами деякими думками про фунда-
ментальні християнські чесноти: віру, надію і любов. Раджу 
розмірковувати над ними. У що я, власне, вірю? З плином часу 
християнська віра настільки припорошилася, що іноді її плу-
тають з іншою: з традицією чи ще з чимось. З’ясовуймо при-
чину цього. У що ми, власне віримо? Із віри виростають надія 
і любов. Без надії віра є мертвою. Віра виміряється любов’ю. 
Ціль нашої віри полягає у тому, що Бог з любові прийняв до 
Себе нас і нашого ближнього.                                                              n

сьогодні поводимо себе так, аби плекати єдність з Богом, аби 
Його думки й помисли були нашими думками й помислами. 
А які помисли в Ісуса Христа? Він любить мого ближнього так 
само, як і мене. Засвоюймо помисли Ісуса Христа. Ісус Хри-
стос є Бог, а Бог – це любов. Він любить мого ближнього: ось 
як усе співвідноситься одне з одним. Я зростаю в любові, бо 
маю надію на єднання з Богом; я чекаю, готую себе до цього 
єднання з Богом. Бог є любов’ю, а, отже, і я маю бути любов’ю. 
Ось чому любов безкінечно важливо виявляти любов. Отже, 
віра має вирішальне значення для спасіння, породжує надію і 
вимірюється любов’ю.

Апостол Павло наголошував: «Тепер же зостаються: віра, 
надія, любов». Вони є фундаментом віровчення. Але любов 
найбільша з них. Апостол Павло не казав, що любов є найваж-
ливішою, а – що вона є найбільшою. І сам дав цьому пояснен-
ня. 

Віра, коли мине її час, перестане існувати, бо колись ми по-
бачимо те, у що вірили. Тоді віра перестане існувати.

Сьогодні ми, буває, переживаємо віру. Пережите з вірою 
укріпляє нашу віру. Коли ми прийдемо до Бога, то вже не тре-
ба буде вірити, бо все стане очевидним.

Надія – це коли ми очікуємо чогось. Передсмак цього ми 
відчуваємо під час Причастя і єднання з Господом. Прекрасно, 
якщо ми вже сьогодні можемо відчувати передсмак єднання 
з Богом, але це тільки передсмак. Прийде час і Бог виконає 
Свою обітницю, і тоді вже не треба буде надіятися. Адже ми 
будемо жити в іншій реальності.

Любов ми пізнаємо вже сьогодні в різних проявах, але вона 
ніколи не перестане існувати. Чому? Я повертаюся до почат-
ку нашого богослужіння. Коли Бог прийме нас до Себе, то ми 
плекатимемо з Ним стосунки любові. Отже, коли ми осягнемо 
ціль віри, то будемо жити з любов’ю Бога, то осягнемо вічне 
єднання з Богом, будемо цілковито з’єднаними з Ним, будемо 
жити зовсім близько з Ним, і ніхто не буде спроможним відлу-

ПОМІЧНИК ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА ЮРҐ ЗБІНДЕН

Помічник Окружного апостола Юрґ Збінден звернувся до грома-

ди й обіцяв служити в майбутньому їй з любов’ю, про яку сьогод-

ні велася мова. Він вів мову про те, що в наш час багато продуктів 

харчування мають знак «light» (низька калорійність). Сьогодні 

деякі люди також віддають перевагу вірі «light», тобто беруть з неї те, що їм підходить, 

і нехтують тим, що не відповідає їхньому уявленню. Однак, віра містить в собі все, що 

походить від Бога, навіть те, що людині важко збагнути чи що їй важко пояснити, або 

що змушує її насуплювати брови. «Ми віримо, бо сміємо відчувати Бога в своєму житті, і 

що завдяки вірі Бог дарує нам упевненість, яку в нас ніхто не спроможний відібрати», – 

сказав на завершення Окружний апостол.
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Напередодні страждання, смерті і воскресіння Ісус 

молився до Свого Отця Архієрейською молитвою 

й просив у Нього, аби Він зберіг ради в Його Імені 

Його учнів, майбутніх апостолів, «щоб були одно, 

як Ми» (Від Івана 17, 11). Молячись, Ісус просив не тільки за 

апостолів, «але і за тих, які завдяки їхньому слову ввірують в 

Мене, щоб усі були одно, як Ти, Отче, в Мені, а Я в Тобі, щоб і 

вони були в Нас об’єднані; щоб світ увірував, що Ти Мене по-

слав» (Від Івана 17, 20– 21). 

Молитва й прохання Божого Сина підкреслюють Божествен-

ний характер єдності: між Богом Отцем, Сином і Святим Духом 

існує досконала єдність. Христос просить для всіх, які вірять у 

Нього, єдності, яка збереже їх у світі від зла. 

Це, звісно, може відбутися, якщо зазнавати милість завдяки 

жертві Христа й позбуватися всього того, що руйнує єдність. 

Мир Воскреслого, яким ми сповнюємося з Божої милості, під-

креслює це благодіяння Бога, а святкуючи Святе Причастя, ми 

виконуємо повеління Ісуса: «Бо кожного разу, як їсте хліб цей і 

п’єте цю чашу, звіщаєте смерть Господню, аж доки Він не прий-

де».

Здавалося б усе зрозуміло. Однак, як реалізувати єдність у 

розмаїтті? Чи не існує тут протиріччя? 

До ввіреного мені Першоапостолом регіону діяльності вхо-

дять країни, яким притаманне неабияке розмаїття мов, звичаїв 

та обрядів, політичних систем, релігійних поглядів, уявлень про 

цінності та ментальностей. Однак, усі ці країни об’єднує те, що 

в них живуть Божі діти. В одній країні більше, в іншій – менше; 

але скрізь є душі, які, плекаючи єдність зі своїми благословите-

лями, готуються до Другого Пришестя Христа. І вони виявляють 

єдність, про яку молився Христос. Я пишаюся своїми братами 

й сестрами та радію, що смію служити їм, єднаючись з ними, з 

нашим Першоапостолом і з Триєдиним Богом!  

Виявляти єдність – не означає відмовлятися від власних по-

глядів і думок. Ні! Виявляти єдність означає, беручи приклад з 

Ісуса, звертатися до Бога зі своїми побажаннями і проханнями, 

та врешті решт підпорядковувати все Його волі.

Єдність у колі братів і сестер по вірі проявляється у взаємопо-

вазі, у любові до ближнього, у смиренні, в обережному й обач-

ливому ставленні один до одного. При цьому немає значення в 

якій із усіх цих країн регіону Окружного апостола я живу. Адже 

єдність можлива тільки завдяки розмаїттю!

Юрґ Збінден

Єдність у розмаїтті

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ЮРҐ ЗБІНДЕН 
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апостола



НС, 10/201812 НС, 10/201812



НС, 10/2018 13

ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

Тільки невеличка посадкова смуга 
на узбіччі дороги. Шириною в один 
метр. На ній фермер дозволяє рости 
дикорослим рослинам і квітам. Або 

вузенька смуга з кущами, розташована між 
окремими полями. Вона не займає навіть одного 
проценту сільськогосподарських угідь, а має 
неабияке значення для життєдіяльності світу 
флори й фауни. 

Тільки п’ять хвилин на початку уроку німецької 
мови, під час яких один із учнів декламує вірш, а 
викликають в багатьох інших учнів неабиякий ін-
терес до мови. 

Тільки одна пісня, яку діти щодня виконували в 
дитсадку, а вони вже набули запобіжний засіб для 
приборкання емоцій, який упродовж усього жит-
тя, у добрі й лихі дні, допомагатиме їм відводити 
простір для душі й знімати стреси.  

Тільки декілька хвилин, які ми щодня відводи-
мо на молитву, а – душа встановлює контакт з Бо-
гом й отримує наснагу від єднання і спілкування 
з Ним. А душа почуває себе впевненою і захище-
ною Господом. 

Тільки декілька віршів з Євангелія Ісуса Хри-
ста, на читання яких ми не витрачаємо й трьох 
із 1440 хвилин дня, а єднаєшся з волею Божою 
щодо спасіння людей  і відчуваємо Його любов. 
І тільки один раз в день послужити ближньому з 
любов’ю. 

Тільки один раз в день поміркувати над тим, що 
Бог обіцяв тим, які Його люблять, над майбутнім з 
Господом, а істинно велике стає великим, а мале 
– малим. 

Висловлювання Ісуса Христа про гірчичне зер-
нятко буквально «засіялися» у нашій мові. Він вів 
мову про те, що гірчичне зерно – найменше з усіх 

зерен – зійшовши, виростає до великого дерева, 
у гіллі якого «гніздиться птаство». Ісус порівнював 
Небесне Царство з гірчичним зернятком. Небес-
не Царство сіється у людських серцях у вигляді 
Божого слова, Благої Вістки і після непомітного 
початку зазнає значного зростання, що охоплює 
всі народи. Птаство, згадане в притчі, – це велика 
кількість народів, які населяють нашу землю.

Удруге, як мовиться в Євангелії від Матвія, Ісус 
вдається до метафори із гірчичним зернятком, 
коли веде мову про віру: «Коли матимете віру, як 
зерно гірчиці, то скажете оцій горі: Перенесися 
звідси туди – і вона перенесеться; і нічого не буде 
для вас неможливого». Метафора, яка відобра-
жає щось неймовірне. Але, як підказує власний 
досвід, усе саме так і відбувається. Міцна віра 
здатна звертати гори. Однак, для цього нам треба 
виявляти хоч трішки віри й турбуватися про те, 
аби вона була такою дієздатною, як зерно гірчиці. 
На таке здатні зерна Божого слова. 

Таке гірчичне зернятко, посіяне кожного дня, 
обіцяє чималий урожай, приносить радість, на-
дає життю глибокий смисл і викликає неабиякий 
спокій у час життєвих негараздів. Завдяки духов-
ному зерну гірчиці, посіяному раз у день, ми здат-
ні дистанціюватися від недобрих речей, від нена-
висті й заздрощів, від захланності та надмірного 
зосередження на земному. Це мізерне зернятко 
здатне пробити панцир черствості й нелюбові. І 
любов, яка влита в наші серця, здатна тоді взяти 
гору й лагідно торкнутися серця нашого ближ-
нього. Дозвольмо врешті решт цьому життєдай-
ному зернятку проникнути й серйозно вплинути 
на нашу спільну молитву з проханням, яке читає-
мо наприкінці Святого Писання: «І Дух і Наречена 
говорять: Прийди!» 

МІРКУВАТИ –
СЛІДУВАТИ
Тільки одне гірчичне 
зернятко?
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Слова мого інструктора з водіння 
за день до визначальної в моєму 
житті події: «Я на 98 відсотків упев-

нений, що екзаменатор запропонує Вам 
поїхати одним із двох маршрутів, які ми 
щойно проїхали», – остаточно заспо-
коїли мене. Я була переконана, що за-
втрашній іспит я складу успішно, адже 
була добре підготовлена. При цьому я, 
мабуть, надто довірливо покладалася на 
людські міркування, бо наступного дня, 
здаючи їзду, мені все ж довелося їхати 
автомагістраллю. Хоча мене попереджа-
ли про цю можливість, але я не сподіва-
лася, що екзаменатор запропонує мені 
їхати саме цим маршрутом, адже таке 
трапляється вкрай рідко. Ця ситуація 
цілковито спантеличила мене – ці недо-
лугі два відсотки!

Геть розчарована й переконана, що не 
склала іспит, оскільки не на сто відсотків 
упоралася з завданнями, які екзамена-
тор поставив переді мною, я разом зі 

своїм інструктором із водіння й екза-
менатором стояла на автомагістралі у 
першому в своєму житті заторі. Щоб з’я-
сувати, як довго доведеться нам чекати, 
інструктор увімкнув радіо. 

Він кілька разів пробував знайти 
радіостанцію, що передавала повідом-
лення про ситуацію на автомагістралях, 
а потім зменшив гучність – повідомлен-
ня про наш затор передали пізніше. Я 
була дещо схвильована й спантеличена, 
але раптом мою увагу на панелі прий-
мача привернула назва пісні, яка саме 
звучала: «Pray to God» («Молюсь Богу») 
Кельвіна Харріса! Я глибоко зітхнула, 
звела очі до неба й коротко помолилася. 

Я була впевнена, що здала іспит тільки 
завдяки допомозі Бога. Ця пісня нагада-
ла мені про те, що не треба здаватися, 
а виявляти віру й покладатися на Бога. 
Тоді впораєшся з будь-яким завданням.                                                  

                                                                                                        М.Л.

 Іспит 
на водійські 
права

Юна сестра по вірі розповіла 
про те, як іспит на отриман-
ня водійських прав став для 
неї прекрасним переживан-
ням віри. 

ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД

 Одного разу, надвечір, моя старенька 
машина заглухла прямо посеред дороги. 
Я зателефонував товаришеві й попросив 
його про допомогу. Він пообіцяв приїха-
ти за годину. Отже, ми сидимо з дружи-
ною в авто на узбіччі дороги із жвавим 
рухом перед автобусною зупинкою й 
розмовляємо. Повз нас проносяться 
машини. Сотні машин. Через наш авто-
мобіль утворився затор, але ніхто не 
пропонує допомоги. Я причепив буксир-
ний трос. Час спливав повільно. Раптом 
перед нами зупинилося стареньке «Жи-
гулі-п’ятірка»; водій побачив буксирний 
трос і вирішив допомогти. Я вийшов з 
авто, підійшов до нього й привітавcя: 
«Дякую, але от-от має під’їхати мій това-
риш, він допоможе нам. Мій джип – над-
то важкий для вашого ВАЗа». Ми потис-
нули один одному руку, і він поїхав далі. 
Незабаром до нас під’їхав мій товариш. 

Треба ж! Я вже й забув старі часи. 
Адже ще в недалекому минулому на Пів-
ночі під час поломки автомобіля на до-
розі було прийнято надавати допомогу. 
Водії допомагали один одному словом і 
ділом, і буксируванням, і паливом. І все 
це робили безкоштовно. І це при тому, 
що на дорогах тоді було дуже небагато 
автівок.

У постперебудовні часи на зимовій до-

розі через річку Лена якось стався кри-
чущий випадок, який вразив людською 
черствістю, унаслідок якої замерзла вся 
сім’я. У них зламався автомобіль і батьки 
почали зупиняти машини, які проїжд-
жали повз них, але всі вимагали гроші 
за буксирування. Грошей у них не було, 
бо нелегким був тоді час. Замерзнути на 
Півночі – дуже легко. Про цей випадок 
писали в газетах, у ЗМІ здійнявся неаби-
який галас.

А ще я чув, що одного разу маленький 
хлопчик зупиняв на узбіччі автомашини. 
Але ніхто не зупинявся. Через кілька го-
дин він жбурнув каменем у джип, який 
проїжджа повз нього. Водій зупинився: 
«Ти що, шибенику, робиш?! Ти знаєш, 
скільки коштує ця машина?! Подивися 
на ум’ятину! Хто за неї платитиме – твої 
батьки?!» Хлопчик відповів: «Вибачте, 
мій старший брат випав з інвалідного 
візка, а я самотужки не можу його підня-
ти. Допоможіть мені, будь ласка!» І, дійс-
но, на відстані п’яти метрів від них біля 
інвалідного візка лежав хлопець. Після 
цього випадку водій не зашпакльовував 
і не зафарбовував автомобільну вм’яти-
ну. Коли його запитували, чому він цього 
не робить, то відповідав: «Ум’ятина – це 
застереження від людської черствості».                                                                                  

А.Е.

Черствість 
сердець 
Зараз залишилося мало лю-
дей, які пам’ятають неписані 
закони дорожнього руху. Сів 
акумулятор – допоможи, 
закінчилося паливо – поділи-
ся. Зламалася машина – візь-
ми на буксир...
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Існують різні тлумачення імені «МАРТА»: «гір-

ка» або «пані»,  «господиня», «наставниця». 

«Віфанія» перекладається з давньоюдейсь-

кої мови як «дім злиднів», «будинок бідних» 

(«бет» – будинок, «ані» – бідний). Марта гостинно 

прийняла Ісуса в своєму домі й частувала Його. 

Припускають, що вона була найстаршою з-поміж 

трьох дітей, оскільки в Біблії говориться про «її» 

дім. Тому вона вважала за необхідне гостинно 

прийняти Ісуса: вона поралася на кухні й нама-

галася якнайкраще зустріти гостя, у той час як її 

сестра Марія просто сиділа біля ніг Ісуса й слуха-

ла, про що Він веде мову.

Після смерті Лазаря Марта вийшла назустріч 

Ісусові, а Марія зосталася вдома. Марта була 

впевнена, що Ісус є Месією й Божим Сином, тому 

й просила Його про допомогу. Вона була свідком 

того, як Ісус воскресив її брата Лазаря з мертвих. 

Марта була присутня також на трапезі у Віфанії. 

Тоді вона також прислуговувала Ісусові.

Нам достеменно невідомо, що означає ім’я 

«Марія» (по-давньоюдейському «Міріям», 

по-грецькому «Маріам»). Можливо, воно озна-

чає «морська зірка» або «уперта, норовлива»; 

ученим досі невідомо про його походження. 

Припускають, що воно є не давньоюдейського, 

а мідіанітського походження, тобто прийшло від 

народу медіан і перекладається як «плодовита». 

МАРІЯ розуміла, що важливо слухати те, про 

що Ісус говорить. Коли Він гостював у них у Ві-

фанії, то дівчина прагнула почути кожне слово, 

мовлене Ним. Тому вона сиділа біля Його ніг і 

слухала, у той час як Марта поралася на кухні.

Після смерті Лазаря Марія вийшла з дому 

лише тоді, коли Ісус покликав її до Себе. Розпла-

кавшись, вона припала до ніг Ісуса й сказала, що 

її брат не помер би, якби Він був поруч.

Під час трапези у Віфанії Марія власноруч на-

мастила Ісусові ноги коштовним миром й витер-

ла їх своїм волоссям. Присутні гості докоряли їй 

у тому, що вона намарно витрачає дороге миро, 

та Ісус захистив її від цих докорів.

Ім’я «ЛАЗАР» – латинського походження і є 

відповідником давньоюдейського імені «Елєа-

зар», яке в буквальному перекладі означає «Бог 

допоміг мені». Коли Ісус стояв біля гробу Лазаря, 

то був вельми засмучений й оплакував Свого по-

мерлого друга.

Після того як Ісус воскресив Лазаря із мертвих, 

він брав участь у трапезі у Віфанії. Лазар сидів за 

столом поруч з Ісусом й іншими гостями. Коли 

селом поширилася звістка про те, що в домівку 

Марти, Марії й Лазаря завітав Ісус, то до них 

прийшло чимало людей. Вони хотіли побачити 

як Ісуса, так і Лазаря, якого Він воскресив.

Воскресіння Лазаря було однією з причин 

того, чому первосвященики бажали вбити Ісу-

са.                                                                                        Ред.

Брат і дві його сестри жили у Віфанії. У Біблії мовиться 

про те, що вони приятелювали з Ісусом. Хто вони?

Марта, Марія і Лазар

15НС, 10/2018

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»

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

Воскресіння Лазаря - фреска в церкві 

Колледжата-ді-Санта-Марія-Ассунта в 

Сан-Джеміньяно (Італія) 
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        БЕСІД А З ДІТЬМИ ПРО ВІРУ

У неділю Тім і Анна сидять зі своїми батьками за обіднім столом. Анна розповідає безупинно про свої 
враження від заняття в недільній школі. Тема «Ісус і Закхей» спонукала її замислитися. У той час як 
Анна ділиться своїми враженнями, батьки спостерігають за Тімом. Він майже нічого не говорить 
про заняття з релігії. Хіба він нічого не запам’ятав? Раптом Анна запитує: «А Бог злодіїв також лю-
бить?» 

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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У той час як Анна відчуває потребу ділитися своїми вра-
женнями з батьками, то Тім ніколи не починає розмо-
ву першим. Якщо батьки хочуть довідатись про те, що 
син запам’ятав на занятті з релігії, то вони підводять 

його до розмови обережно. Бесіди на біблійні теми допомага-
ють дітям висловлюватися про свою віру й сприяють умінню 
виражати власну точку зору й обґрунтувати її. При цьому ди-
тина починає розуміти, що людині властиво змінювати свою 
точку зору. Біблійна історія, яку дитина принесла додому з за-
няття або зі школи, може стати поштовхом до бесіди про віру. 
Якщо Анна продовжує розмірковувати над біблійною історією, 
про яку вели мову в недільній школі, то батьки можуть скори-
статися цією нагодою й розпочати з нею бесіду.

Якщо батьки мають намір обговорити ту чи іншу біблій-
ну історію зі своєю дитиною, то важливо, аби вони самі були 
обізнані з нею та контекстом, у якому вона подана. Так вони 
разом з дитиною зможуть з’ясовувати нюанси віри. 

Як розпочати бесіду
Розпочати з дитиною розмову про віру допоможе спільно 

прочитана історія. Вона може бути приводом для бесіди про 
віру без висловлення емоційного ставлення до неї. Після про-

читання такої історії батькам треба поміркувати, з чого саме 
розпочати бесіду. Вони можуть, приміром, розглянути з діть-
ми слушну картину на відповідну біблійну тему й поцікавити-
ся в них, що й чому художник, на їхню думку, хотів зобразити 
на ній. Можна запитати в дитини, чи погоджується вона з ав-
тором, або що вона намалювала б по-іншому. Приводом для 
розмови може стати також малюнок чи річ, яку дитина власно-
руч виготовила в недільній школі. У неї можна поцікавитися, 
про що говорить ця річ. При цьому батькам варто заздалегідь 
довідатися про тему заняття. 

Пожертвування можуть також бути темою для обговорен-
ня з дітьми. Ще маленькі діти часто запитують у батьків про 
матеріальні пожертви або пожертви часу. Дуже багато питань 
виникає у дітей у зв’язку з богослужінням для померлих і по-
тойбічним світом. Про це також варто вести бесіду з дітьми. 
А також – про церковні свята та їхнє біблійне обґрунтування.

Перед вечірньою молитвою можна запитати в членів сім’ї, 
про що вони хотіли б молитися. Молитва може також бути те-
мою розмови про віру. Окрім цього, у дітей і їхніх  батьків є 
безліч особистих переживань віри, про які вони можуть вести 
мову під час таких бесід. Такі переживання віри викликають 
спільну радість величі 
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Бога та є причиною для вдячності Йому за Його діяння. Бать-

ки старших дітей повинні бути готовими до того, що їхні діти 

можуть критично ставитися до пережитого з вірою й вважати, 

що воно є просто збігом обставин. Особливе занепокоєння в 

батьків можуть викликати критичні висловлювання дітей про 

віру. Тут батьки мають показувати дитині, що не залишають її 

напризволяще, навіть якщо вона засмучує їх; і що готові захи-

стити її, так само, як Бог захищає нас і щиро приймає кожного, 

хто приходить до Нього. Якщо ж ваша дитина розчарувалася в 

Богові або у вірі, то ви разом з нею можете попросити в Бога, 

аби дав можливість пережити віру й зазнати укріплення.

Питання і відповіді
На питання дітей відповідати, буває, непросто. Тоді бать-

кам треба сказати, що їм потрібен час, аби дати відповідь на 

їхні складні питання. Ні для батьків, ні тим більше для дітей 

такі бесіди про віру не повинні перетворюватися в екзамен у 

формі запитань та відповідей. Питання здебільшого ставлять 

для того, аби краще познайомитися з точкою зору й зрозуміти 

один одного. Якщо дитина ставить питання, то батьки, звісно, 

мають відповідати на нього. Однак, так дитина не навчиться 

вести бесіду про віру. Тому під час розмови про віру батькам 

варто заохочувати дитину висловлювати власну думку. Бесіда 

є важливішою за відповідь, бо під час спілкування про віру ди-

тина отримує радість. З допомогою цікавих питань батьки мо-

жуть спонукати дитину подивитися на поставлене питання з 

різних боків й познайомитися з різними варіантами відповіді.

Важливо, щоб діти відрізняли пізнавальні питання від ду-

ховних питань. На пізнавальні питання існує однозначна від-

повідь. На такі запитання діти можуть отримати відповідь у 

дитячій Біблії, Катехізисі, енциклопедії чи в Інтернеті. Відповіді 

на духовні питання залежать від поглядів людини, яка їх дає, 

а також від досвіду її віри. Тому під час бесіди висловлюють 

різні думки щодо віри. Хто має бажання поспілкуватися з ін-

шими людьми про свою віру, той має бути готовим толерантно 

ставитися до їхніх відповідей та вміти аналізувати самого себе.

 

Суб’єктивне сприйняття 
Сприймати – це більше, ніж просто слухати. Сприйняття 

кожної людини залежить від набутих знань і досвіду. Чим кра-

ще батьки обізнані в певній темі, чим краще можуть оцінити 

знання своєї дитини і чіткіше висловити свою позицію; тим 

точніше можуть сприйняти висловлювання дитини й спри-

яти її розвитку. Часто ми ставимося до бесіди вибірково: ми 

зосереджуємо свою увагу на власній позиції і переконані, що 

можемо спрогнозувати реакцію дітей. А якщо вона виявляєть-

ся іншою, або якщо в дітей виникли несподівані питання, то 

ми їх або не сприймаємо, або ігноруємо. Навпаки, якщо ми 

серйозно ставимося до дітей та їхньої здатності спілкуватися 

відповідно до свого віку, то ми відповідно будуємо свою бесі-

ду з ними. Така бесіда сприяє поглибленню знань дитини та 

формуванню в них стійкої позиції віри. Передумовою спілку-

вання з дітьми є бажання батьків краще зрозуміти дитину та 

готовність критично оцінювати власну точку зору й, при по-

требі, виправляти її. 

Поглиблена бесіда
Розмову можна перервати й зупинитися на певних деталях, 

якщо виникло несподіване й неочікуване питання чи вислів. 

У такому випадку краще зробити паузу й наголосити на важ-

ливості питання: «Зараз ти мене просто вразив!» чи «Ти сказав 

щось дуже важливе. Давай разом поміркуємо над цим». Бать-

ки можуть запропонувати дитині пояснити, як вона розуміє це 

питання, чому воно є для неї важливим, як вона уявляє собі 

відповідь на нього.

Окрім цього, батьки спільно з дітьми можуть згадати, чи не 

обговорювали вони таке питання раніше, і скласти схему по-

шуку відповіді на нього. Можна також поміркувати над сами-

ми висловлюваннями: чи доповнюють, а чи суперечать вони 

один одному? Так дитина може з’ясувати, яку відповідь вона 

вважає переконливою, і таким чином визначитися з власною 

точкою зору й сформулювати її. Корисно також узагальнювати 

все сказане й пояснювати ключові поняття: якщо, приміром, 

ми ведемо мову про благословення чи гріх, то в кожного спів-

розмовника є своя точка зору. Коли батьки запитують у дити-

ни, як вона розуміє той чи інший теологічний термін, то від-

кривають нові можливості для спільного обговорення теми.

Відкладена бесіда
Часто неможливо в рамках однієї бесіди реалізувати всі три 

завдання (зав’язати і сприйняти розмову, відкрити далекосяж-

ні перспективи пояснення теми). Іноді батьки змушені пере-

нести розмову на пізніше, бо мають вирішити свої невідкладні 

справи. Але якщо дитина самостійно порушує якусь тему, то 

вважає її для себе актуальною. Якщо ж батьки вирішили від-

класти бесіду, то діти можуть думати, що вони уникають бесіди. 

Ми радимо батькам усе ж знаходити час для бесіди з дитиною 

і, при необхідності, планувати разом з нею час її проведення. 

Тоді дитина бачитиме, що до неї ставляться з розумінням та 

увагою. А батьки матимуть час до наступної бесіди, аби обду-

мати її деталями. При цьому важливо, аби обоє батьків бра-

ли участь у бесіді й розмірковували: «Чого я чекав (ла) від цієї 

бесіди? Що вийшло не так і чому? Які аспекти теми я хотів (ла) 

би поглибити? Чи мала дитина змогу висловити власну дум-

ку?»
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Троє юнаків в огненній печі

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | ЗНАННЯ БІБЛІЇ

У Біблії М. Лютера Книга Даниїла у низці книг великих пророків знаходиться на 4-му місці після 

пророків Ісаї, Єремії та Єзекиїла. У ній описані історії з життя юдея на ім’я Даниїл, якого депор-

тували з Єрусалиму в Вавилон; а також – видіння, які він мав. Одна з найвідоміших історій – це 

історія врятування трьох юнаків з огненної печі. Стійкість віри товаришів Даниїла є для нас 

прикладом для наслідування.

Даниїл і троє його товаришів Седрах, Мисах й 

Авденаго воїнами вавилонського царя Навоху-

доносора були депортовані з Юдеї у Вавилон 

(«Шінеар-край»). Давньоюдейською мовою вони 

називалися Ананія, Мисаїл й Азарія. Їх обрали для проходжен-

ня трирічного навчання при царському дворі у Бавелі (єврей-

ська назва Вавилону). Під час навчання їм дали вавилонські 

імена: Даниїлу – Валтасар, Ананії – Сидрах, Мисаїлу – Мисах, 

а Азарії – Авденаго. Зміна імена було правом переможця. Од-

нак, формальна зміна імені не була перешкодою для того, аби 

продовжувати сповідувати на чужині свою віру.    

Даниїл і його троє товаришів при царському 
дворі у Вавилоні 

Навчання юнаків, які походили із завойованих країн, для 
служіння пажами при царському дворі було тоді звичним 
явищем. Для такого навчання підбирали розумних і кмітли-
вих юнаків із знатного, нерідко із царського, роду. Даниїл та 
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Юнаки Сидрах, Мисах та Авденаго в огненній печі. На-
стінна фреска І. Б. Баадера в парафіяльній церкві Святого 
Лаврентія в Пелє



НС, 10/2018 19

його товариші виконували будь-які розпорядження двору, 

однак відмовлялися порушувати Мойсеєвий Закон. Вико-

нання Божих Заповідей на чужині було для депортованих 

юдеїв настільки важливим, що задля цього вони були готові 

піддавати себе утискам і переслідуванням та навіть йти на 

смерть. Саме на чужині важливо було для них триматися по-

далі від безбожності, що панувала у Вавилоні. Бог благосло-

вив таку поведінку юнаків і вони виявилися успішними, адже 

Він дав їм «знання й розуміння всякого письма та мудрості» 

(Даниїла 1, 17).

Статуя царя

Згодом товариші Даниїла мали зробити вибір: порушити вір-

ність єдиному Богові або піти на смерть. І вони не пішли на 

жодний компроміс, а прийняли рішення на користь єдиного 

Бога й були, якщо треба, навіть готовими піти на смерть. Цар 

Навуходоносор «звелів зробити золотого боввана… й по-

ставити його на рівнині Дура у Вавилонській області», аби всі 

піддані його величезного царства поклонялися йому. Того, 

хто не виконає його повеління, цар розпорядився вкинути в 

огненну піч. Статуя боввана була велетенських розмірів: 30 

метрів заввишки й 3 метри в ширину. Її виготовили – як було 

тоді прийнято – із дерева й покрили золотом. Дура – це, оче-

видно, назва ріки, яка впадала в Євфрат чи назва населеного 

пункту, яких було у Вавилоні чимало. Згідно з давньосхідною 

традицією бовван зображував людину, яку вшановували так 

само, як і боввана. Відмова вшановувати боввана вважалася 

образою царської величності й каралася смертною карою.

Товариші Даниїла в огненній печі

Оскільки в Ізраїлі заборонялося зображувати Бога й покло-

нятися іншим богам, то в трьох товаришів Даниїла виник 

конфлікт сумління: з одного боку, правитель Навуходоно-

сор вважався згідно з уявою вавилонян намісником бога, а 

з іншого, поклоніння статуї означало визнати та поклоня-

тися вавилонським богам (тут йдеться, очевидно, про ва-

вилонського бога Мардукса). Троє юнаків не бажали цього 

робити. Вони відмовилися поклонятися бовванові й таким 

чином виявили сповідування віри в єдиного Бога. У зв’язку 

з цією відмовою цар Навуходоносор звелів укинути юнаків в 

огненну піч, яка зверху мала, очевидно, отвір. Окрім цього, 

цар звелів «розпалити піч усемеро більше, ніж її звичайно 

розпалювано», аби юнаки напевно згоріли в ній. Однак вони, 

на диво, вийшли з неї неушкодженими. Тоді цар почав хва-

лити їхнього Бога і призначив товаришів Даниїла на ще вищі 

посади (Даниїла 3, 1–30).

Мовні особливості Книги пророка Даниїла

Книга пророка Даниїла була написана двома мовами: одна 
частина – арамійською, а інша – єврейською. У давнину 
біблійний варіант арамійської мови являв собою відгалу-
ження від імперської арамійської мови, що виконувала роль 
мови «лінгва франка» (мова міжетнічного спілкування), яку 
сьогодні не використовують як мову офіційного спілкуван-
ня. Уривки біблійної арамійської мови зустрічаються тільки 
в Книзі Езри (4, 8 – 6, 18; 7, 12–26), а також в окремих вір-
шах Книг Буття і пророка Єремії (Буття 31, 47; Єремії 11, 10).  
Даниїла 1, 1–2, 4 і глави 8–12 написані древньоєврейською 
мовою, а Даниїла 2, 4 – 7, 28 – арамійською мовою й розпо-
чинається словами: «Халдеї ж цареві по-арамійському…». 
Даниїл цитував арамійською мовою промову халдейських 
мудреців і відповідь на неї Навуходоносора (2, 4–11) і два 
його укази (3, 96–100, глава 4), які були, очевидно, видані 
арамійською мовою, а також указ Дарія Мідянина (6, 25–27). 
Опис життя пророка Даниїла, його виховання і навчання при 
царському дворі (глава 1), видіння про язичницькі царства 
та їхнє відношення до єврейського народу (глави 8, 10 –11), 
пророцтво про сімдесят седмиць (глава 9) та про майбутнє 
воскресіння викладені єврейською мовою. Даниїл, юдей 
за походженням, знав рідну мову, а, живучи у Вавилоні, – 
арамійську, якою там усі розмовляли. Він вважав, що юдеї, 
які читатимуть його книгу, володітимуть двома мовами. До-
слідники біблійних текстів ведуть також мову про те, що в 
Книзі пророка Даниїла є чимало персизмів та вавилонізмів, 
тобто слів, які походять з цих мов, а також грецьких слів; на-
приклад, – назви музичних інструментів. 
Отже, двомовність книги пророка Даниїла не порушує її 
цілісності. Її не порушує й та обставина, що в історичній ча-
стині (глави 1–6) Книги про пророка мова ведеться в третій 
особі, як про сторонню особу; а в її пророчій частині (глави 
7–12) – від першої особи. Подібний мовний прийом є прий-
нятним для біблійних текстів і застосовувався також у Книгах 
інших пророків.

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | ЗНАННЯ БІБЛІЇ
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ЦИТАТА З БІБЛІЇ: «Коли Бог, якому ми служимо, зможе нас 
визволити з печі, розжареної вогнем, він визволить нас, 
царю, й з твоєї руки, а коли ні, то нехай тобі, царю, буде 
відомо, що ми твоїм богам не служитимемо й золотому 
бовванові, що ти поставив, не вклонятимемось».
(Даниїл 3, 17–18)
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ОКРУГ «УКРАЇНА-ЦЕНТР»
З 15 по 17 червня 2018 року проходив День молоді Новоапостольсь-

кої церкви округу «Україна - Центр». День молоді (ДМ) – це завжди яс-
крава й жадана подія для юних новоапостольських братів і сестер. Під 
час цього важливого заходу молодь Церкви з усіх громад округу має 
можливість зустрітися один з одним, побачити давніх друзів й завести 
нові знайомства, а також обмінятися духовним досвідом, отримати під-
тримку у вірі, і просто добре разом провести дозвілля. 

«Надія у Христі» – таким був девіз цьогорічного Дня молоді округу 
«Україна-Центр». До цього заходу юні парафіяни готовилися серйозно 
й заздалегідь, враховували досвід минулих ДМ. Адже актив уже «по-
дорослішав» не тільки у вірі, а й у духовному житті Церкви. Юні брати 
були зведені за цей час в сан священнослужителів; а один із них був 
навіть наділений дорученням настоятеля громади. Молоді парафіяни 
залюбки брали участь в молодіжних богослужіннях, після яких готу-
валися до інших заходів ДМ. Сьогодні, улітку, не віриться, що взимку 
молодь збиралася на богослужіння і готувалася до ДМ навіть у сильну 
заметіль, долаючи будь-які перепони, відстані й бездоріжжя (на шляху 
з Черкас, Харкова, Житомира в Київ і назад). 

Для активного обміну ідеями й координації праці, пов’язаної з під-
готуванням до цього молодіжного форуму в соцмережах, зокрема в 
Telegram, була створена група молоді, яка працювала над складанням 
сценарію ДМ. Усі учасники групи жваво обговорювали програму, аби 

згодом під час зустрічі продовжити працю над головними івентами 
програми – богослужінням, спілкуванням з апостолом, концертом, 
квестом і презентацією. Юні брати й сестри самі підшукували місце для 
ДМ, підраховували витрати й визначали суму персонального внеску 
учасників. На власні кошти придбали реквізити ДМ, надрукували про-
грамки й браслети з символікою ДМ. 

Для швидкого сповіщення молоді про основні моменти ДМ (місце, 
час програма, новини та зміни) в Telegram був створений окремий 
канал «День молоді», до якого з допомогою лідерів молоді громад за-
лучили практично всю молодь округу. Ведучі каналу оперативно зві-
щали про важливу й цікаву інформацію, і навіть розташовували фото/
відео-репортажі про ДМ безпосередньо з місця подій. Цей канал вико-
ристовують тепер для підготування наступного ДМ, який відбудеться 
у вересні.

Місцем проведення цьогорічного ДМ став мальовничий примісь-
кий комплекс «Баттерфляй», розташований у Вінницькій області. 

Для участі в ДМ багато молодих людей із різних громад самотуж-
ки подолали велику відстань до місця загального збору, а потім на 
спеціально замовленому автобусі вирушили до кінцевого пункту при-
значення.

Поїздка на ДМ розпочалася у п’ятницю, 15.06.2018 о 5.00 год. ран-
ку, від церкви Харкова. 
Саме тут молодь гро-
мади Рубіжного (Луган-
ська область) зустріла-
ся з молоддю Харкова, 
і всі разом вирушити 
на автобусі у Вінницю.  
Дорогою зупинялися у 
Полтаві й Києві, заїжд-
жали у церкву місцевих 
громад, парафіяни якої 
влаштовували юним 
делегатам ДМ радісну 
зустріч і підкріпляли їх 
бутербродами і напоя-
ми. До них приєдналася молодь з інших громад округу. Цікаво заува-
жити, що молоді люди громади Миргорода, які на даний час працюють 
і проживають у Тернополі, де активно відвідують богослужіння, також 
самотужки приїхали звідти поїздом на ДМ у Вінницю. 

Незважаючи на те, що учасники приїхали і поселилися на базі 
близько 18.00, вони, повечерявши, одразу розпочали 
репетицію; а ввечері, о 21.00 відбулася довгоочікувана 
зустріч з апостолом А. Будником, який відкрив День 
Молоді-2018. Одразу після цього відбувся святковий 
концерт під назвою «Христос – мій Спаситель!».

Концертними номерами молоді люди талановито з 
притаманними їй завзяттям і радістю славила Госпо-
да Ісуса Христа! Вони підготували цікаві інтерактивні 
номери, залучали до них усіх присутніх (і маленьких, і 
апостола (!)); виконували музикальні номери, ставили 
театральну постановку «Устань та йти!» із читанням 
Біблії під акомпанемент флейти, декламували вірші, 
складені молоддю 4 століття назад. Значний внесок у 
цей концерт зробили і його маленькі учасники – діти, 
які гармонійно долучилися до концертної програми. 
Цікаво зауважити, що навіть отримана незадовго до 
ДМ травма й накладений гіпс не стали для маленької 
сестрички по вірі перепоною для активної участі в ДМ. 
Перший день пройшов з Божою допомогою успішно! 

Хоча концерт закінчився пізно ввечері, ніхто не хотів 
розходитися – співали пісні під гітару разом з нашими 

День молоді 2018 року в округах України
Улітку 2018 року в усіх 3-х округах Новоапостольської церкви України пройшов 

традиційний молодіжний святковий форум – День молоді. У ньому, окрім молоді, 
взяли участь апостол Анатолій Будник та окружні сани Церкви.
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загальноукраїнськими музикальними зірками (які, до речі, не хворіють 
на зіркову хворобу!), а актив готувався до наступного дня ДМ. 

Відпочиваючі й персонал комплексу «Баттерфляй» зацікавилися на-
шим святом; вони залюбки вступали в спілкування, а молоді люди зав-
зято свідчили про Христа й гордо повідомляли про те, що ми належать 
до новоапостольської молоді!

Незважаючи на насичену програму першого дня ДМ, уранці наступ-
ного дня, о 10.00 год., молодь зібралася на захоплюючий квест під на-
звою «All my Нope is in Jesus» («Ісус – моя надія»). У ньому взяли участь 
усі – і малі й великі; і діти, і молодь; і апостол, і окружні сани, і керів-
ник адміністрації Управлінського центру, і навіть настоятель Київської 
громади, який саме проїжджав повз цей комплекс після богослужін-
ня у Вінниці! Усі учасники квесту були в рівних умовах. Три команди 
мали пройти сім локацій. Аби виконати завдання квесту, треба було 
проявити свої таланти: в нагоді стало знання Біблії й текстів новоапо-
стольських пісень, а також – акторська майстерність й креативність; а 
головне – згуртованість команди. Цей захід виявився вельми веселим і 
захоплюючим, і час пройшов непомітно швидко. Після успішного про-
ходу локації квесту, усі пішли підкріплятися смачним обідом. У другій 
половині дня був час дозвілля. 

Провели програму «Сюрприз», під час якої за підсумками квесту 
здійснили презентацію відеоматеріалів локації «Театральна», мис-
тецьких праць локації «Трорчість», здійснили випробування технічних 
розробок локації «Тімбілдінг». Журі дало оцінку групам-учасникам, 
вручило пам’ятні нагороди з номінацій найбільш кмітливі, дружні й 
активні…

Уперше в історії Днів молоді всі без винятку учасники готувалися до 
нього заздалегідь. Основна ідея полягала в тому, аби всі потурбували-
ся один про одного й поділилися на пам’ять з братом чи сестрою по 
вірі чимось приємним і корисним; тобто піднесли один одному ціка-
вий і незабутній подарок з усним побажанням. У мережі Telegram відб-
увалося регулярне анонсування цієї новинки ДМ, яку закріпили під на-
звою «Сюрприз». Для тих, які забули про подарунок, знайшли вихід із 
скрутного становища – на столику біля входу в концертний зал розкла-
ли заздалегідь підготовлені активом подарунки, які можна було прид-
бати, поклавши на свій розсуд гроші в скриньку для пожертвувань, яку 

розмістили поруч. У результаті все 
вийшло весело, дружньо й зі смис-
лом! А пожертвування збільшилися 
на 800 гривень! До речі, спеціально 
для ДМ в окрузі зібрали пожертви 
на суму 45  225 гривень! Ними по-
крили практично половину всіх 
видатків на ДМ! Низький уклін усім, 
хто приніс ці пожертви!

На завершення програми юні па-
рафіяни залюбки й з захопленням 
прийняли від свого апостола духов-
ну настанову й благословення на 
наступні заходи для молоді – дво-
денний ДМ з окружним старійши-
ною у вересні цього року та Між-

народний ДМ Новоапостольської церкви 2019 року в Дюссельдорфі 
(МДМ 2019). До речі, молодь активно цікавиться ходом підготовки до 
цієї грандіозної події нашої Церкви. Під час квесту на локації «Інтелек-
туальність», де в захоплюючій формі проходили тести на знання Біблії, 
ведучі запропонували кожній команді написати своє ключове слово 
по-англійськи на плакаті МДМ-2019, який надіслали оргкомітетові 
МДМ-2019. Два аналогічних плакати молодь округу «Україна-Центр» 
вирішила передати через апостола молоді двох інших округів «Украї-
на-Схід» і «Україна-Захід». 

Недільне богослужіння, яке відбулося наступного дня вранці, було 
кульмінацією Дня молоді. Молоді парафіяни підготували зал, прикра-
сили вівтар, самі добре підготувалися – юні диякона та священики 
радісно зустрічали святково налаштованих на зустріч з Господом ро-
весників і духовних наставників округу на чолі з апостолом. 

У мережі Telegram ведучі розмістили два важливих повідомлення: 
«… і не забуваймо висловлювати нашому Господові вдячність за все, 
що Він нам дарує! У залі розташована скринька для пожертвувань. Тож 
віддячимося нашому Господові!» і «Бог ніколи не спізнюється. А чи по-
спішаємо ми до Нього?»

В основу молодіжного богослужіння апостол поклав слова з Єван-
гелія від Марка 9, 7: «І наступила хмара й отінила їх, а з хмари пролунав 
голос: «Це Син Мій возлюблений, слухайтесь Його!»

Апостол, окружний старійшина та обидва окружні євангелісти, які 
співслужили, сповнилися серця молоді цим важливим Божим словом! 

Після богослужіння учасники ДМ пообідали, зібрали свої речі й тим 
же автобусом вирушили в зворотному напрямку із Вінниці через Київ, 
Полтаву й Харків у свої міста. 

Нікому не хотілося розставатися, а тому неабияку радість викликало 
повідомлення апостола про те, що у вересні цього ж року відбудеться 
ще один День молоді. Натхненні перспективою нової зустрічі, молоді 
брати й сестри ще в дорозі визначилися з девізом нового ДМ і налашту-
валися на майбутню подію. На каналі новоапостольського спецзв’язку 
з’явилося повідомлення: «Друзі, дякуємо усім вам за ці прекрасні три 
дні. Усе було просто супер! Ви усі молодці, бо саме завдяки кожному з 
вас ми мали змогу насолодитися прекрасною атмосферою!» 

ОКРУГ «УКРАЇНА-СХІД»
У цьому році кілька громад регіону «Схід» відзначили 25-річчя пер-

шого богослужіння в громаді. Пройшло вже 25 років! Не всі теперішні 
парафіяни, а тим більше діти, пам’ятають ті часи, коли було засновано 
Новоапостольську церкву в Україні: перших апостолів, місіонерів, пер-
ші зустрічі, богослужіння ... Це вже історія! А історію треба знати. Треба 
про неї пам’ятати й бути вдячним Богові та його посланцям за подаро-
ване нам благословення, аби радість від пережитого в Божій справі не 
зникала, а зігрівала душу.  

Саме цим спогадам і був присвячений День молоді 2018 року. Він 
проходив під девізом: «Ти ж тримайся того, чого навчився і в чому пе-
реконався» (2-е Послання до Тимофія 3,14). Апостол Павло закликав 
свого учня Тимофія залишатися вірним тому, чому його навчали, пам’я-
тати тих, хто його навчав. Перебувати – це не тільки знати й пам’ятати, 
а й перебувати в цьому, жити цим. Один мудрець сказав, що мудрість 
– це вміння отримувати знання, зберігати ці знання й застосовувати 
їх. Почався День молоді в п’ятницю, 10 серпня, з хвилювання та пере-
живань. Виліт літака авіарейсу Київ-Запоріжжя, яким мав прилетіти 
апостол А. Будник, кілька разів відкладали: спочатку з ранку на обідню 
пору, потім – на вечір. Хвилювалися, чекали й молилися. А згодом апо-
стол усе ж прибув, хоча на вечерю не встиг.

Розпочав апостол День молоді 2018 року з молитви й подяки. У цей 
вечір він нагадав усім про історію Новоапостольської церкви, про пер-
ших апостолів, розповів про те, як було започатковано Божу справу в 
Україні; про те, як він сам прийшов до Церкви. Старійшина округу Та-
ран розповів про те, як були засновані перші громади південного схо-
ду України; про перших апостолів П. Хеппе, В. Ценкера, А. Кондрашова; 
про перших місіонерів, перші зустрічі, перші богослужіння, пригадав 
цілу низку комічних і зворушливих ситуацій. Юнаки й дівчата, які тоді 
були ще малолітніми дітьми, охоче ділилися своїми спогадами й пере-
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живаннями. Як ви прийшли до церкви, хто вас привів, що ви відчували, 
де відбувалися перші богослужіння, кого з місіонерів пам’ятайте...? Ті 
та інші питання допомогли присутнім поринути в атмосферу спогадів. 
Вони викликали радість, сміх і спонукали до роздумів. Отже, важли-

во пам’ятати й не 
забувати! Перший 
вечір завершився 
спільною молит-
вою.

Уранці в суботу, 
11 серпня, апо-
стол Будник провів 
молодіжне бого-
служіння в церкві 
м. Запоріжжя. Він 
служив біблійною 
цитатою з Галатів 2, 
20: «... Живу вже не 
я, а живе Христос 
у мені. А що живу 

тепер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене й видав 
Себе за мене». На богослужінні апостол на багатьох прикладах показав, 
що значить сьогодні перебувати з Богом і жити з Христом. Після бого-
служіння молодь «вирушила на зустріч» з історією України, історією 
Запорізького козацтва. В історико-культурному комплексі «Запорізька 
Січ», на легендарному острові Хортиця, реконструйовано Запорізьку 
Січ. Молодь ознайомилася з побутом та звичаями козаків, відчула ат-
мосферу давніх часів. І на завершення екскурсії під час театралізованої 
вистави юні брати й сестри на власні очі побачили, як воювали козаки, 
ознайомилися з різними видами озброєння і методами їхнього засто-
сування. Після вистави кожен «відчував себе козаком»: міг постріляти з 
лука чи потримати в руках іншу зброю. Ну а в завершальний вечір від-
бувалися жарти, ігри й розваги. Усе ж зібралася молодь! Але й тут про-

довжили тему спогадів. Напе-
редодні Дня молоді ініціативна 
група зібрала безліч фотографій 
з усіх молодіжних форумів, 
починаючи з першого в 1998 
році, і виготовила фотоколаж. 
Усі ділилися спогадами, обго-
ворювали фото: коли це було, 
звідки та які привезли сувеніри. 
Фотографії підібрали так, щоб 
кожен міг упізнати себе. Скільки 
радісних емоцій: «Невже це я?», 
«А пам’ятаєте?»... Безліч радо-
сті, веселощів. Щоб пам’ятати й 
не забувати! А на завершення 
вечора – «А пам’ятаєте пісню?». 
Із радістю згадували й співали 
пісні зі «старого» збірника, які 
багато хто з юних братів і се-
стер пам’ятав із дитинства. Було 
дуже радісно і зворушливо. «Не 

забувайте і ці прекрасні пісні», – сказав молоді апостол Будник. Учас-
никами Дня молоді були також «молоді батьки» зі своїми дітьми. Діти 
активно брали участь у всіх заходах вечора, й іноді навіть намагалися 
перехопити лідерство й очолити його. Завершив вечір апостол Будник 
молитвою.

У недільному богослужінні, яке проходило у неділю, 12 серпня, в 
громаді Запоріжжя взяла участь і молодь. Це додало особливої ра-
дості громаді. Апостол служив словом: «Усе, що тільки чините, робіть 

від душі, як для Господа, а не як для людей, знаючи, що приймете від 
Господа нагороду – спадщину. Служіте Господеві Христові!» (Колосян 
3, 23-24). Після обіду й радісного та зворушливого прощання юнаки й 
дівчата вирушили додому, аби намагатися перебувати в тому, чому на-
вчилися під час цього Дня молоді.

ОКРУГ «УКРАЇНА-ЗАХІД»
Майже 60 юних братів і сестер Новоапостольської церкви округу 

«Україна-Захід» приїхали для проведення свого Дня молоді-2018 у 
місто Луцьк – обласний центр Волині. Уже стало доброю традицією 
проводити цей духовний молодіжний форум у готельному комплексі 
«Профспілковий», який розташований у мальовничому сквері міста й 
має відповідні для проведення цього заходу можливості. У п’ятницю 
ввечері, 31 серпня, апостол Анатолій Будник після спільної молитви 
з молодими братами й сестрами по вірі урочисто відкрив День мо-
лоді-2018, який пройшов під гаслом «Ісус Христос – наша надія». 

Луцьк – це прекрасне старовинне місто, що розкинулося на берегах 
невеликої, але славетної ріки Стир. Воно знамените своєю строкатою 
історією та самобутньою архітектурою, зокрема славнозвісним замком 

Любарта, який зображений на 200-гриневій купюрі України. Цей замок 
у першій половині суботи, 1 вересня, згідно з програмою відвідали 
юні брати й сестри в рамках багатогодинної екскурсії по місту. Замок, 
зведений ще на початку XIV століття у рідкісному для України готич-
ному стилі, справив неабияке враження на молодь, яка мала змогу 
не тільки сфотографуватися на його тлі, а й полюбуватися вишуканою 
майстерністю давніх зодчих і більше довідатися про історію цього пре-
красного краю, який подарував світові відому українську поетесу Лесю 
Українку. З огляду на чималу присутність на цьогорічному Дні молоді 
малечі вирішили, аби принести їм особливу радість, спільно відвідати 
місцевий зоопарк, що розташований на чималій площі одного з місь-
ких парків.

Та найцікавіше очікувало на юних братів і сестер попереду. Моло-
дим людям притаманно вивчати навколишній світ і пізнавати істинну. У 
них є завжди чимало питань, особливо духовних, які стосуються життя 
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з вірою. Чимало з них уже одружені, створили сім’ї і виховують своїх дітей. Тому вони з не-
абияким інтересом та радістю взяли участь у годині молоді за участю апостола А. Будника, 
яка пройшла під темою «Віра й подружнє життя». Опираючись на положення «Катехізису 
Новоапостольської церкви», апостол всебічно висвітлював питання подружнього життя 
і віри. Він зокрема наголошував на тому, що важливо організовувати подружнє і сімейне 
життя відповідно до засад християнської віри, і для цього: проявляти взаємну любов, пова-
гу й вірність один одному, спільно молитися й таким чином бути взірцем для християнсь-
кого виховання своїх дітей. Під час обговорення цієї теми молоді люди задавали апостолові 
чимало цікавих, бувало, й непростих питань. Бесіда проходила в теплій та доброзичливій 
атмосфері; тому, звісно, затягнулася й тривала більше однієї години. Адже молодим па-
рафіянам не часто випадає нагода у невимушеній та домашній обстановці спілкуватися зі 
своїм апостолом. 

Молодь заздалегідь готувалася до свого свята й підготувала цікаву й змістовну музичну 
та пісенну програму, ініціаторами й найактивнішими учасниками якої були господарі свята, брати й сестри Волині, які представляли переважно 
громади Турійська й Нововолинська. З концертними номерами виступили також представники інших громад округу «Україна-Захід». Уже тради-
ційними стали розваги й інтелектуальні ігри; провели захоплюючий тест на знання Біблії, матеріали якого щомісяця публікуються у церковному 
часопису «Наша сім’я». Молоді люди мали змогу не тільки розважитися й завести нові знайомства, а й жваво поспілкуватися зі апостолом та 
поглибити свої знання Біблії. 

Кульмінацією цього духовного молодіжного форуму було 
богослужіння апостола А. Будника, в основу якого він по-
клав цитату з Послання до євреїв 6, 11-12: «Ми лиш бажаємо, 
щоб кожний з вас являв таку саму старанність для повного 
осягнення надії аж до кінця., щоб ви не стали недбайливі, а, 
навпаки, наслідували тих, які вірою і витривалістю успадко-
вують обітниці». Під час проповіді, тема якої була співзвучна 
з гаслом Дня молоді, апостол зупинився на питаннях духов-
ної надії, яку покликані плекати не тільки молоді люди, а й усі 
віруючі християни. Її суть апостол передав словами апостола 
Петра: «…осягаючи ціль вашої віри – спасіння душ ваших» (1-е Петра 1, 9). Апостол закликав молодих братів і сестер рівнятися на прекрасний 
приклад яскравих біблійних постатей – Авраама, Йосипа, Даниїла, диякона Стефана та інших – і, намагаючись виконувати дану Богові під час 
Конфірмації чи Святого Запечатання обіцянку, довірливо покладатися на Бога, виявляти непохитну віру, плекати живу надію і проявляти істинну 
християнську любов до ближнього. Адже таким чином молода віруюча людина уже сьогодні може зазнавати рясних Господніх благословень; а 
коли Ісус згідно з даною обітницею повернеться, то вона осягне неперевершене благословення  вічного єднання з Богом у Його блаженній славі. 
Під час цього недільного богослужіння апостол Будник за дорученням Окружного апостола М. Еріха здійснив Святе Причастя для померлих. 
Відбулося також Святе Запечатання 21-літньої Анжеліки із громади Луцька, яка, незважаючи на фізичну скутість, виявила бажання стати Божим 
дитям. Після богослужіння, в якому взяли участь також брати й сестри по вірі з Луцька, Рівного й Нетішина, зробили спільне фото на згадку. 

Молоді брати й сестри увесь рік чекали на своє свято, а три дні спілкування пройшли як одна мить. Тепер вони з нетерпінням і радістю очіку-
ватимуть на наступну зустріч з апостолом та один з одним. А пережите ще довго зберігатимуть у своїй пам’яті.
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??            ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Якщо виїхати з м. Мюнхена (Німеччина) зі сторони вулиці Бундесштрассе, 2 у напрямку Гарміш-Пар-
тенкірхен, то з правого боку не можна не побачити м. Пель. У цьому досить маленькому містечку 
можна помилуватися не лише Пельським замком (1883-1985), який видно здалеку, а й шедевром 
архітектури епохи рококо, який вартий того, аби зупинити авто й оглянути його. Йдеться про 
парафіяльну церкву Святого Лаврентія. У громади містечка Пель ще в XII столітті була своя цер-
ковна споруда, яку згодом кілька разів перебудовували, а в період між 1770 і 1772 роками було 
оздоблено в стилі рококо. Автором ліпнини 1772 року вважають вессобрунського скульптора 
Йоганна Міхаеля Мерка (нім. Merk або Merck; помер у 1784 році), а фрески на стелі та інше художнє 

оформлення приписують відомому німецькому художникові Йоганну Баптисту Баадеру (1717-1780). Вітражні вікна в церкві змонтува-
ли лише наприкінці XIX століття. На фресках в обох гротах, прикрашених по сторонах рокайлем (головний елемент орнаменту стилю 
рококо, що нагадує форму завитка раковини), Баадер зображає дві сцени зі Старого Завіту: трьох юнаків у вогняній печі й Даниїла в ямі 
з левами. Обидві фрески зображують поборників віри з Книги пророка Даниїла. Баадер точно слідує біблійному описові й показує, як 
Бог рятує Даниїла з лев’ячої ями. 
ЯК САМЕ БОГ УРЯТУВАВ ДАНИЇЛА ВІД ЛЕВІВ?

Відповідь див. на стор.2

1. Як названий у Біблії правитель, який гнобив ізраїльтян у 
Єгипті?
А  кайзер 
Б  фараон 
В  кесар 
Г  імператор

2. Де знаходиться місто Назарет?
А у Юдеї
Б у Самарії
В у Галілеї
Г в Ідумеї

3. Хто є автором пісні «Ісус – наш Друг небесний» (російсько-
мовний пісенник № 156)?
А  Йоганн Крюгер
Б  Йоахім Неандер
В Пауль Герхарт
Г Джозеф Скрайвен

4. Хто написав пісню для хору й оркестру під назвою «Тайна 
вечеря»? 
А  Ріхард Вагнер
Б  Йоганн Себастьян Бах 
В  Фелікс Мендельсон Бартольді
Г  Вольфганг Амадей Моцарт

5. Як називаються шість органних сонат Йоганна Себастьяна 
Баха для двох мануалів (клавіатур) і педалей?
А Три сонати
Б  Тріо-сонати
В  Тріолін-сонати
Г  Триколор-сонати

6. Як звали двох синів Рахіль?
А  Яків й Ісав
Б  Рувим і Гад
В  Сім і Хам
Г  Йосиф і Веніамін 

7. Який цар порівнював себе в одному із віршів з трьома 
різними птахами?
А Єзекія
Б Саул
В Ахав
Г Осія

8. Де у Новому Заповіті згадується про Ламеха, батька Ноя?
А  у родоводі Ісуса в Євангелії від Матвія
Б  у родоводі Ісуса в Євангелії від Луки
В  у Посланні до Євреїв, глава 11
Г  не згадується

9. Як звали батька Ревекки?
А Вафуїл
Б  Лаван
В  Авімелех
Г  Німрод

10. До якого народу належав Орна?
А  до амалекитян
Б  до едомітян
В  до моавітян
Г  до євусеян
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