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Причина 
конфлікту

У багатьох людей немає миру на душі й на сер-
ці. Кожному з нас, ймовірно, доводилося пе-
реживати подібне в своєму житті. Причиною 
цього є здебільшого, як гадають, зовнішні 

фактори: шеф на роботі чинить тиск; сусід провокує на 
конфлікт; негаразди в сім’ї чи у подружжі; з боргів годі 
вибратися. Людина постійно в тривозі, вона не знахо-
дить спокою. Хоча істинна причина полягає в іншому – 
існує конфлікт з Богом.

Мої стосунки з Богом складаються не так, як би мені 
цього хотілося. Я звертаюся до Бога з певним прохан-
ням, а Він не виконує його. У мене з’являються прекрас-
ні думки, а Бог не бере їх до уваги. Він зовсім не реагує 
на мої побажання. Бог вимагає від мене те, що мені не 
до вподоби, і чого я не розумію. Його думки відрізня-
ються від моїх. Я просто не розумію Бога.

І таке трапляється доволі часто. Приходить час і по-
чинаєш розуміти: у мене не буде миру, поки я не вирішу 
цей конфлікт з Богом. А вирішу я його, коли скажу Божій 
волі «так». Це – єдино істинний шлях, який веде до від-
новлення миру. 

Імпульс із богослужіння Першоапостола

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА
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У
лан-Батор – столиця Монголії. Майже половина 
жителів цієї малонаселеної країни, близько 1, 
4 млн. чоловік, живуть у столиці. Улітку темпе-
ратура повітря сягає +40 оС, а взимку – до –50 

оС. До 1940-х років «Улаанбаатар» – так звучить назва 
міста по-монгольськи – являв собою скопичення юрт, 
традиційних округлих палаток монголів, а також не-
значну кількість кам’яних будівель. За роки радянської 
влади центральну частину міста забудували спорудами 
сталінського взірця, а згодом – житловими кварталами 
з одноманітними панельними будинками. На зламі віків 
відбувся будівельний бум, що призвів до неймовірного 
ущільнення досі просторо забудованих міських квар-
талів. Унаслідок цього багатоповерхові будинки виросли 
поруч з наметовими кварталами з юрт. Хаотична забудо-
ва Улан-Батора викликала ідею будівництва нової столиці 
за прикладом Астани – збудованої у 1997 році нової сто-
лиці Казахстану. Завдяки інтенсивному експорту сиро-
вини уряд має на меті вирішити проблему з видатками, 
пов’язаними з будівництвом в умовах степу мільйонного 
міста з розгалуженою інфраструктурою. 

A.V. 

4 НС, 11/2018

Улан-Батор – столиця Монголії
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БОГОСЛУЖІННЯ В УЛАН-БАТОРІ / 
МОНГОЛІЯ
ДАТА: 5 липня 2018 року

ВСТУПНА ПІСНЯ: «Мені потрібен Ти» (№ 131 у 

російськомовному пісеннику)

СУПРОВІД: Окружний апостол Вольфганг На-

дольний та апостоли Марат Акчурін, Сергій 

Бастріков, Клаус Катенс, Володимир Лазарєв

КІЛЬКІСТЬ УЧАНИКІВ: бл.170 чоловік

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ
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Дорогі брати й сестри, я дуже радий, що маю змогу 
перебувати разом з вами на цьому богослужінні. 
У Франції, на моїй батьківщині, знають про Мон-
голію. Будь-який француз знає ще з шкільної лави 

про країну Чингісхана. А також про ваші просторі степи з 
юртами. Коли я побачив вашу країну на власні очі, то пере-
конався, що вона є саме такою. У вашій країні продовжують 
вшановувати цього великого чоловіка, а ландшафт виглядає 
точно так, як я його собі уявляв.   

Однак, я, власне, приїхав до вас не для того, аби вести мову 
про історію чи ландшафт країни. Мені цікаво довідатися, як тут 
поживають мої брати і сестри по вірі. Мені цікаво знати про вашу 
боротьбу за віру. Адже моє завдання полягає в тому, аби укріпля-
ти братів і сестер у вірі.  

Нас цікавить не історія, а наше майбутнє. Ми бажаємо бути з 
Господом і приходимо на богослужіння, аби готуватися до нашо-
го славного майбуття. 

У нашій біблійній цитаті автор Послання до євреїв веде мову 
про отців віри і наголошує на тому, що ми, як й отці віри, маємо 

Плекати надію
стати спадкоємцями обітниці. Він наводить зокрема приклад Ав-
раама. 

Авраам та його дружина були вже в похилому віці, та якось Бог 
мовив до Авраама: «У тебе народиться син і ти станеш батьком 
великого народу». Авраам прожив багато років зі своєю дружи-
ною, однак у них не було дітей. Вони щирим серцем прийняли 
обітницю Бога. А що було потім? Зовсім нічого. Авраам та його 
дружина ставали дедалі старшими. Роки минали, але нічого не 
відбувалося. Виконання даної Богом обітниці здавалося все 
менш імовірним. Дійшло до того, що дружина сказала до Авраа-
ма: «Можливо, ми щось не так зрозуміли? Можливо, нам не треба 
розуміти цю обітницю буквально? Йди до моєї наложниці Агар 
і зачни з нею дитину. І коли вона народить дитя, то воно буде 
дитям обітниці». Авраам так і поступив і на світ з’явився Ізмаїл. 
Однак Бог не відмінив обіцяного. А сталося так, як Він обіцяв. За 
деякий час Сара народила Сина й таким чином дана Богом обіт-
ниця виповнилася буквально, бо Авраам терпеливо плекав віру.  

А що Бог обіцяв нам з вами? Він покладе кінець пануванню зла. 
Він викорінить смерть. І Христос Своєю жертвою переміг зло. Бог 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«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 успадковують обітниці».

  Слово із Біблії: Євреїв 6, 11–12
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сильніший від смерті й зла. Ісус Христос обіцяв: «…повернуся і 
вас до Себе візьму» (Від Івана 14, 3). Нам було обіцяно стати пер-
венцями й увійти в Боже Царство. Ісус обіцяв апостолам переб-
увати з ними аж до кінця віку. Отже, нам були дані ці три великі 
обітниці.

А що ми спостерігаємо сьогодні? Ми бачимо владарювання 
зла. І ми потерпаємо від цього. Ми все ще потерпаємо від наслід-
ків гріха. Ми хворіємо й мусимо помирати. Ми знаємо, що є гріш-
ними, і що зло у світі є сильнішим від добра. Це, буває, викликає 
занепад духовних сил, а також думку: «Мені немає сенсу боро-
тися з гріхом, я все одно не здолаю його. Яка користь від того, 
що я робитиму добро, адже зло все одно переможе?» У людини 
опускаються руки, вона починає плисти за течією і казати собі: 
«Поступатиму, як всі інші. А інакше неможливо. Господь Ісус обі-
цяв прийти вдруге. Пройшли вже сотні років, а Він все ще не при-
ходить. Можливо, прихід Божого Царства треба розуміти сим-
волічно і Господь Ісус приходить тільки у наше серце? Можливо, 
Перше Воскресіння – це символічно. Ми прийматимемо Ісуса в 
своє серце і коли будемо виконувати Його Заповіді, то милости-
вий Бог допомагатиме нам. Він оберігатиме нас, даруватиме нам 
Своє благословення і ми будемо успішними в житті». – Така віра 
є лише настановою щодо правильної поведінки; щодо того, аби 
бути доброю людиною і мати успіх у житті. Вона не має нічого 
спільного з надією на Перше Воскресіння.

Господь обіцяв, що перебуватиме зі Своїми апостолами аж 
до кінця віку. А якою є ситуація сьогодні? Сучасні апосто-
ли не є вельми успішними. Новоапостольська церква є і 

залишиться малочисельною. А новоапостольські віруючі не є 
багато кращими від інших християн. Інші віруючі не є гірши-
ми від нас. Інші релігійні громади є більш успішними. У них, 
можливо, немає апостолів, але у них вирує життя і вони також 
ведуть мову про Господа Ісуса. То що, підемо разом з ними?! – 
Так можна втратити надію й стати інертним, «недбайливим». 
А тепер до нас приходить Бог і через Святого Духа застерігає: 
«Будьте пильними й уважними! Надія – це не просто якась обі-
цянка чи гарна історія. Бог дав тобі обітницю, а Він – Істина, Він 
не обманює. Те, що Бог сказав й обіцяв, виповниться букваль-
но, бо Він – Істина. Наша надія ґрунтується на воскресінні Ісуса 
Христа. Воскресіння Ісуса Христа – це не красива легенда, яку 
переповідають знову й знову. Ісус Христос помер й істинно 
воскрес. Його воскресіння – це незаперечний факт. Він вос-
крес і ми також воскреснемо. Це – не легенда. Бог наділив нас 
даром Святого Духа, Який є завдатком. Бог не тільки обіцяв 
нам, що завдяки Святому Духові ми станемо первенцями, ми 
певною мірою вже сьогодні переживаємо Божу славу. Завдя-
ки дару Святого Духа ми вже сьогодні отримуємо силу про-
тистояти гріхові. Ми отримали життя від Ісуса і вже сьогодні 
плекаємо єднання з Ним. Це – фундамент нашої віри: ми не 

тільки плекаємо цю надію, але вже сьогодні частково пережи-
ваємо її на собі. Ми вже сьогодні частково носимо в собі вічне 
життя. Ми вже сьогодні маємо силу боротися з гріхом. Ми вже 
сьогодні плекаємо єднання з Богом. А тому виявляймо вже 
сьогодні «старанність для повного осягнення надії».  

Ми надіємося на перемогу добра над злом і тому з великим 
завзяттям ведемо боротьбу зі злом. Ми, звісно, є усе ще грішни-
ми, але ми не припиняємо боротьбу з гріхом. Якщо ми падаємо й 
п’ятдесят разів, то п’ятдесят разів знову спинаємося на ноги. Гріх 
можна здолати. Перемагаймо гріх! Не відплачуймо злом за зло, 
адже ми надіємося, що добро укінці кінців переможе, а зло буде 
викорінене. Якщо всі навколо нас чинять зло, то ми все ж від-
повідаймо добром на зло. Продовжуймо завзято вести боротьбу 
з гріхом. 

Не будьмо недбайливими й не кажімо: «Я є таким!» Ні, 

борімося зі злом. Не припиняймо цю боротьбу! Хіба 

ми не живемо надією, що Господь повернеться і візь-

ме нас до себе? Тоді ми осягнемо вічне єднання з Ним. Уже 

сьогодні плекаймо єднання з Христом. Прагнімо не тільки 

земного благословення. Намагаймося бути не просто добри-

ми людьми, а прагнімо духовного, ставимо перед собою висо-

ку мету. Уподібнюймося все більше до Ісуса Христа. Це щось 

значно більше, ніж бути просто доброю людиною. Прагнімо 

бути такими, як Ісус Христос, і плекати Його помисли. 

Ми віримо в те, що Ісус перебуватиме зі Своїми апостолами аж 

до кінця віку. Підтримуймо апостолів, аби вони мали змогу вико-

нувати дане їм Господом доручення. Молімося за них. Я знаю, що 

новоапостольські християни усього світу моляться за апостолів. 

Я знаю і відчуваю, що багато з них моляться за Першоапостола. 

Але молімося не тільки за те, аби милостивий Господь оберігав 

апостолів і додавав їм сил, а й – за те, аби апостоли могли безпе-

решкодно виконувати дане їм Господом доручення, аби звіща-

ли Боже слово й гуртували Христову Невісту. Отже, не будьмо 

«недбайливими», а наполегливо молімося за апостолів. Завзято 

підтримуймо їх.

Не тільки апостоли, а й уся громада наділена дорученням 

звіщати Боже слово. Долучаймося до цієї праці! Звіщаймо Єван-

геліє! Знаю, що це нелегка справа. Догадуюся, що й тут, у Мон-

голії, далеко нелегко виконувати її. У багатьох інших країнах ситу-

ація така сама. Але це не значить, що ми маємо стати інертними 

й «недбайливими». Перших християн переслідували спочатку 

юдеї, а потім римляни за те, що вони вірили в Ісуса Христа. Тодіш-

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ
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ній світ взагалі не розумів християнської віри. Для людини, яка 

виросла в грецькій культурі, християнська віра була повним аб-

сурдом, а для юдеїв – ще гірше. Юдеї не допускали навіть і гадки 

про те, що Божий Син став людиною і прийшов на землю. Для 

них було неймовірним, що Божого Сина вб’ють і Він воскресне. 

Християн не розуміли, їх переслідували. Та вони все ж звіщали 

Євангеліє. 

Дорогі брати й сестри, я знаю, що сьогодні нелегко виконувати 

цю працю. Я походжу з країни, у якій християн дедалі більше не 

розуміють. Але це не значить, що ми маємо здаватися. Показуй-

мо людям, що ми є християнами, розповідаймо їм про Христа. 

Допомагаймо апостолам, і будьмо для людей видимим «листом 

Христа» (2-е Корінтян 3, 3). Будьмо свідками Ісуса Христа. Господь 

Ісус Свого часу мовив: «З того усі спізнають, що Мої ви учні, коли 

любов взаємну будете мати» (Від Івана 13, 35). Люди мають бачи-

ти: хоча у наших громадах люди недосконалі, та вони все ж здатні 

миритися й прощати один одному. Тут легко вирішують конфлік-

ти. Усі ми є різними і все ж єднаємося та плекаємо єдність, яку 

годі передати словами.

Отже, любов, прощення і єднання Божих дітей – це видимий 

лист сучасних апостолів для людей з нашого оточення. Нам не 

треба впадати у відчай та обурюватися, якщо в громаді спала-

хують конфлікти. Вони є нагодою показати іншим людям, що ми 

спроможні їх вирішувати.  

Виявляймо завжди старанність і завзяття. Ознакою перебу-

вання Ісуса Христа з Його апостолами є не кількість Його учнів, 

а духовний зріст громади. Важливим є не те, яка кількість людей 

Монголії отримала печать Святого Духа з рук апостолів. Ознакою 

того, що апостоли є істинними апостолами, є любов Божих дітей 

один до одного, готовність і спроможність прощати один одно-

му; здатність за будь-яких обставин плекати єдність, бути, якими 

різними ми не були б, як одно. 

Бог дав нам обіцянку, що покладе край злу й смерті; що пошле 

Свого Сина, Який візьме нас до Себе, і що ми осягнемо вічне єд-

нання з Ним. Він перебуватиме зі Своїми апостолами аж до кін-

ця світу. Сьогодні все виглядає дещо по-іншому, але Святий Дух 

каже нам, що саме такою є Божа обітниця і що вона виповниться. 

Перше Воскресіння відбудеться, як і відбулося воскресіння Ісуса 

Христа. Тобі не тільки обіцяно осягнути Божу славу – ти вже сьо-

годні частково переживаєш її. Ми сподіваємося на вічне єднання 

з Богом, але вже й сьогодні плекаємо його. Громада підтримує 

апостолів, молиться за них, щоб виконували дане їм Господом 

доручення. Долучаймося до цієї справи, звіщаймо Євангеліє і 

будьмо свідками Ісуса Христа, а також видимим «листом» сучас-

             Молімося за те, аби апостоли могли безперешкодно 
                                            виконувати дане їм Господом доручення.

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ
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АПОСТОЛ 
СЕРГІЙ БАСТРІКОВ: 

Апостол Бастріков про-
повідував російською 
мовою і наголошував 
на необхідності вияву 
терпіння. Він зокрема 
сказав про те, що коли 
свого часу відвідував 

Монголію, то завжди захоплювався дітьми, які під 
час богослужіння сиділи в першому ряду й увесь 
час терпляче й уважно слухали, хоча, очевидно, 
небагато розуміли. Пославшись на слова пісні «Ось 
такого Друга маємо», яку виконував хор (пісенник 
№ 237), апостол процитував монгольське прислів’я: 
«З добрим другом житимеш і в пустелі, а з поганим 
не житимеш навіть у квітучому степу». Інколи наше 
життя подібне до пустелі, але коли Ісус Христос є 
нашим другом, Якого ми носимо в своєму серці, то 
нам не треба тривожитися. Апостол побажав гро-
маді, аби вона плекала непорушну надію на Друге 
Пришестя Христа і зберігала віру: «Ісус прийде 
вдруге. Він прийде забрати тих, які зберігали віру в 
Нього, які служили Йому і для яких Євангеліє було 
смислом життя».

АПОСТОЛ 
КЛАУС КАТЕНС:

Апостол Катенс спочатку 
звернувся до громади 
монгольською, а потім 
продовжив німецькою 
мовою, з якої відбувався 
переклад біля вівтаря. 
Він ще раз наголосив 

на значенні надії, яка ґрунтується на Божих ділах, 
особливо – на ділах Його Сина. «Його діла, – гово-
рив апостол, – є для нас переконливими. Людина, 
яка вірить в Христа, вона слідує за Ним і зберігає 
Йому вірність. Вона щоденно надіється на те, що 
Ісус Христос перебуває разом з нею. Він допомагає 
їй у земних справах. Він допомагає їй перемагати 
гріх і творити добро; Він нагадує їй про важливість 
зберігати вірність і плекати непорушну надію: Ісус 
Христос прийде вдруге, аби взяти нас з Собою й 
привести до вічного єднання з Богом.
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Ісус Христос обіцяв звільнити нас від зла, прийти вдруге 
й взяти нас до Себе. Він обіцяв, що перебуватиме з апо-
столами до кінця віку. Ми осягнемо надію, якщо будемо 
вести наполегливу боротьбу з гріхом, шукати єднання з 
Богом й підтримувати апостолів. 

Ми і сьогодні долучаємося до спільного святкування Святого 
Причастя. Таким чином ми сповідуємо віру в воскресіння Ісуса 
Христа й віру в наше власне воскресіння під час Другого Прише-
стя Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, саме з таким розумінням 
відзначаймо завжди Святе Причастя. Що б не трапилося в нашо-
му житті, коли ми приступаємо до святкування Святого Прича-
стя, то впевнено кажімо в своєму серці: «Христос істинно вос-
крес!». Він сильніший від диявола, сильніший від зла. Він воскрес 
і я воскресну. Саме таку віру ми сповідуємо під час святкування 
Святого Причастя. Ми сповідуємо також віру в те, що бажаємо 
мати єднання з Ісусом Христом. Прагнімо не просто бути добри-
ми людьми на цій землі; прагнімо не тільки того, аби Бог оберігав 
нас і ми були успішними. Прагнімо осягнути єднання з Господом 
Ісусом. Ставмо перед собою високу мету ставати дедалі більше 
подібними до Ісуса Христа. Не здаваймося, продовжуймо пра-
цювати над собою. Ісус Христос – це приклад для наслідування. 
Прагнімо дедалі більше думати, поступати й любити, як Він. І з 
Божою допомогою ми осягнемо цю мету. 

них апостолів. Брати й сестри, силою своєї віри запевнюю вас, 

що Бог перебуває разом зі Своїм народом у Монголії. Що Він пе-

ребуватиме зі Своїми слугами й дітьми аж до кінця віку. Перебу-

ваймо й ми з Богом!

Після співпроповідей апостолів Першоапостол продов-
жив: Апостол Бастріков сказав, що присутність дітей викли-
кала в нього радість. Перед богослужінням я проводив неве-
личке окреме богослужіння. Потім пішов до готельного ліфта й 
очікував. Раптом ліфт відчинився і з нього вийшла одна сім’я з 
маленькою дівчинкою. Дівчинка подивилася на мене, підбігла, 
подала мені свою руку й міцно трималася моєї руки, аж поки ми 
не увійшли в зал. Вона не розмовляла моєю мовою, а я не ро-
зумів її. Ми не розмовляли один з одним, але вона весь час міцно 
тримала мене за руку.

Це було для мене посланням милостивого Бога. Через цю 
дівчинку Бог показав мені, що Господь Ісус перебуває разом зі 
мною. Господь Ісус побачив мене, прийшов до мене й взяв мене 
за руку. Він не запитав у мене: «Як у тебе справи? Звідки ти? Яку 
працю ти виконуєш?» Він міцно тримає мене за руку й супровод-
жує, поки ми не ввійдемо у зал Весілля Агнця. Це було для мене 
дарунком Бога. Через цю маленьку дівчинку, мою маленьку се-
стричку, милостивий Бог показав мені, що перебуває поруч зі 
мною. 

Як бачите, маленька дитина може бути благословенням для 
дорослого. Реагуймо знову й знову на імпульси Святого Духа й 
тоді будемо джерелом благословення для інших. 
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Ми пережили нещодавно в Монголії незабутні дні 
з нашим Першоапостолом Жан-Люком Шнай-
дером й Окружним апостолом Вольфгангом 
Надольним. Традиційною релігією цієї країни 

є шаманізм. Однак, ще за два століття до Р. Х. у країну почав 
проникати буддизм. Починаючи з часу панування великого 
завойовника Чингісхана (XII ст.), дедалі більшого поширення 
зазнав буддизм у формі ламаїзму й згодом став державною 
релігією. На початку минулого століття у країні налічувалося 
750 монастирів і третина чоловічого населення були монаха-
ми. Шаманізм і досі має значний вплив. Християнські коріння 
тут майже відсутні. Лише 25–30 років тому назад християнсь-
кі церкви, серед них Новоапостольська церква, розпочали в 
країні свою місіонерську діяльність. Сьогодні в Монголії існує 
сім Новоапостольських громад, якими опікуються місцеві 
служителі. Ці громади розташовані на відстані 150–500 кіло-
метрів одна від одної. 

І ось уперше в історії Новоапостольської церкви Першо-
апостол відвідав Монголію. Незважаючи на те, що 5 липня 
був робочим днем, більшість братів і сестер Монголії авто-
бусом чи поїздом приїхали на це урочисте богослужіння. Під 

час богослужіння, яке проходило в столичному Улан-Баторі, 
Першоапостол серед іншого навів цитату з 2-го Послання до 
корінян 3, вірші 2 і 3 й наголосив, що віруюча людина має 
бути видимим «листом Ісуса Христа».  

Одного разу під час повернення літаком з Монголії до моїх 
рук потрапила газета на монгольській мові. Я не володію цією 
мовою, а тому ця газета була для мене непотрібним шматком 
паперу. Адже я не розумів жодного слова, написаного в ній. 
Можливо, у ній ішлося про важливі речі, але вони були для 
мене недоступними. Якщо працюєш у країні, культура, тра-
диції і ментальність якої різниться від рідної країни, то це 
проявляється особливо виразно. Як тоді можна звіщати лю-
дям благу Звістку?  Як люди можуть зрозуміти й «прочитати» 
тебе? А хіба в повсякденному житті, у домашній обстановці 
чи на роботі не трапляється так, що нас не розуміють? Адже 
ми так бажаємо, аби люди відгукувалися на звістку про Ісуса 
Христа й сумуємо, коли вони цього не роблять.

 Наш Першоапостол не раз наголошує, що важливо 
розповідати людям про те, що ми є християнами та що в 
нашій Церкві діють апостоли – та нас не завжди розуміють. 
«Однак, якщо на основі любові до Бога й до людей вести 
бесіду про Ісуса Христа, про Його жертву, про очікування на 
Його Друге Пришестя, про наше переконання у тому, що Він 
візьме нас з Собою, – підкреслює Першоапостол, – то нас, 
очевидно, розумітимуть краще». 

Перевіряймо знову й знову ретельно себе, чи є ми зро-
зумілими для інших людей. Я бажаю всім нам бути видимим 
«листом Христа», читаючи якого, люди розпізнаватимуть Ісу-
са Христа.

Марат Акчурін

Лист Христа

АПОСТОЛ
МАРАТ АКЧУРІН
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ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 02.01.1963
ПРОФЕСІЯ: фельдшер
АПОСТОЛ з 21.10.2012 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Казахстан, азіатська частина Росії, Монголія

Апостоли Лазарєв, Акчурін та єпископ Лян (справа наліво) 
у монгольській юрті

Послання

СЛОВО І ВІРА  |  АПОСТОЛИ ПИШУТЬ

апостола



НС, 11/201812 НС, 11/201812

МОЖЕШ

МУСИШ



НС, 11/2018 13

ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

Макс повертається після гри у фут-
бол із запізненням додому. Він ще 
заїжджає велосипедом у двір, як 
мати стоїть на порозі дому й гу-

кає: «Давай мерщій! Ти мусиш йти на заняття з 
конфірмантами. Ось твоя сумка з речами». Макс 
посміхається: «Ні, мамо! Я не мушу» – «Чому? Що 
сьогодні не відбудеться заняття з конфірман-
тами?» – «Ні, відбудеться. Але я не мушу йти на 
заняття, мамо! Я хочу туди йти. Воно мені подо-
бається». Макс бере свою сумку й вирушає до 
церкви.

Якщо ми щось «мусимо», то примушуємо себе 
до цього. Бо воно нам не подобається. Але нас 
змушують: «Ти мусиш!»

У нас немає іншого вибору. Ми в кращому ви-
падку нашвидкуруч виконуємо цю роботу. Без 
особливого ентузіазму. Адже ми «мусимо» її ви-
конати!

У гіршому випадку ми морочимося з нею і 
боїмося, що не впораємося. Тоді вона ще біль-
шим тягарем лягає на наші плечі: «Я «мушу», а чи 
впораюся…?» Душа намагається уникнути тако-
го тиску й ми швидко шукаємо відмовку, хапає-
мося за неї, неначе за рятівну соломинку: «Так, 
я мушу, але з тієї чи іншої причини – не можу». 
Толі ми швидко потрапляємо в роль жертви: «Я, 
власне, хотів робити щось зовсім інше, але мені, 
нещасному, нікуди дітися…»

Тільки думка «Я мушу» викликає негативний 
стан душі. Ви сумніваєтеся? Переконайтеся 
в цьому й для цього прислухайтеся до само-
го себе. Скажіть собі спочатку «Я мушу йти 
на роботу», потім – «Я хочу йти на роботу», і 
нарешті – «Я смію (можу) йти на роботу». Які 
різні почуття виникають у нас! Незначна змі-
на від «мушу» через «хочу» до «можу» – а має 

такий великий вплив на настрій і стан душі.
Для Ісуса Христа було важливо, аби Його учні 

добровільно слідували за Ним. Ця думка мі-
ститься вже у слові «слідувати»: адже слідують 
не з примусу, а добровільно. Учні були само-
стійними в своїх поступках. Вони дуже уважно 
слухали Учителя і самостійно вирішували, як їм 
поступати. Господь навіть Юді Іскаріотському 
надав право самостійно вирішувати: зраджува-
ти чи не зраджувати Його. Він навіть у цьому ви-
падку не чинив на нього жодного тиску. 

Ісус нікого ні до чого не змушував і не силував. 
«Ідіть за Мною!» – таким було Його прохання. Він 
надає кожному з нас шанс наблизитися до Ньо-
го. Ти смієш (можеш)! Прийди до Мене! 

Чи, дійсно, усе так? Чи немає тут прихованого 
тиску? Адже Ісус також вживав слово «треба» і 
зокрема мовив до Никодима: «Треба вам уроди-
тися з висоти».

Так, існують речі, які ми мусимо виконувати, 
для яких не існує альтернативи. Я мушу дихати, 
аби жити. Якщо я бажаю осягнути вічне життя з 
Ісусом Христом, то мушу – іншого шляху не існує 
– народитися заново. Ісус чітко наголошував на 
цьому. Але навіть у випадку такого прихованого 
тиску важливим є настрій душі: якщо я дійсно ба-
жаю жити, то дихання не буде для мене тиском 
ззовні. Тоді я радію, що смію (можу) дихати. 
Якщо я бажаю осягнути вічне життя з Ісусом, то 
Його Заповіді будуть для мене не тягарем, а схо-
динками, по яких я ступаю залюбки.

Якщо ми маємо справу з примусом: «Ах, я мушу 
те чи інше…», то спитаймо в самих себе: «Що я 
бажаю? Що Ісус бажає? Чи бажаю я виконувати 
Його волю?» Ісус пропонує: «Прийди до Мене!» 
Ти не мусиш, але ти можеш так поступити! 

Ти мусиш? – 
Ти можеш! 

Ф
от

о:
 ©

 T
ho

m
as

 R
ei

m
er

 –
 st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

МІРКУВАТИ –
СЛІДУВАТИ



НС, 11/201814

Ячасто згадую про історію, яку 
розповів нам під час одного з бого-
служінь наш колишній апостол.

Якось він відвідав містечко, довко-
ла якого було багато виноградників. 
Прогулюючись місцевістю, він посеред 
різних за величиною наділів помітив 
один виноградник, у якому росло дуже 
багато стиглих, добірних грон. Апостол 
розпитав людей і довідався, що власни-
ком винограднику є чоловік, який вна-
слідок жахливої аварії втратив обидві 
ноги. Тепер він міг пересуватися лише 
навколішках і так був змушений обро-
бляти свій виноградник. Так чоловік зна-
ходився ближче до виноградної лози, 
особливо ретельно перекопував ґрунт 
і точно знав, коли було необхідно боро-
тися із шкідниками, обрізати лозу, поли-
вати чи підживлювати рослини. Ось таку 
розповідь я почув від апостола.

Коли я вирішив відкрити власну спра-
ву й стати приватним підприємцем, то 
потрапив у надзвичайно скрутну фінан-
сову ситуацію, оскільки всі гроші інве-
стував у свій бізнес. Мені потрібно було 
сплатити важливий рахунок у розмірі 
300 німецьких марок. На жаль, у мене не 
було потрібних коштів. Аби не отримати 
репутацію злісного неплатника, я хотів 
якнайшвидше сплати гроші. Тож упав 
навколішки й щиро просив Небесно-
го Отця показати мені шлях вирішення 
проблеми. Під час молитви я почув, як 
гримнула кришка почтової скриньки, і 
я інстинктивно відчув: «Це – моя вимо-
лена допомога». Я не помилився. У по-
штовій скриньці лежав лист від одного з 
моїх клієнтів, у якому знаходилося рівно 
300 марок. Предвічний Бог почув мою 
молитву ще до того, як я почав молити-
ся», – з вдячністю подумав я.           Г.Л.

Молитва 
навколішки
Часто проблема є такою 
великою, що нам годі само-
тужки впоратись із нею. Та 
милостивий Бог допомагає 
нам долати труднощі. Про 
це нам написав один брат по 
вірі.

Завжди 
не один
Навіть сьогодні, коли я при-
гадую цю історію,  у моїй душі 
здіймається хвиля  вдячності 
Богові і я знаю, що Він завжди 
поруч зі мною й ніколи мене 
не залишає.

ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД

У ті роки я жив у Німецькій Демокра-
тичній Республіці. Протягом три-
валого часу нам, громадянам НДР, 

заборонялося відвідувати родичів з ФРН. 
Наприкінці 1950-х років був прийнятий 
закон, який дозволяв громадянам НДР 
відвідувати родичів у ФРН з особливої на-
годи. Ми одразу подали клопотання з про-
ханням дозволити нам виїжджати до ФРН 
з нагоди дня народження моєї сестри. У 
наступні роки ми з дружиною тільки двічі 
змогли скористатися цим дозволом. Та 
раз на рік ми отримували дозвіл на виїзд 
у сусідню країну на одну особу. Отже, один 
рік їхала на Захід моя дружина, а на дру-
гий рік – я. І щоразу, коли поїзд приїжджав 
на прикордонний пункт пропуску, то нам 
доводилося зазнавати неабияких прини-
жень. Ліворуч і праворуч – колючий дріт, 
поліція з собаками вздовж поїзда, потім 
безконечне відкривання дверей купе й 
перевірка паспортів. Годі передати сло-
вами полегшення, яке відчували подоро-
жуючі, коли  поїзд знову рушав і кордон 
залишався позаду. Ми раптом потрапляли 
в зовсім інший світ.

Під час однієї з таких поїздок я мав 
нагоду відвідати богослужіння, яке про-
водив апостол. Зайшовши в церкву, я 
попросив священнослужителя переда-
ти апостолові моє прохання: помоли-
тися про ангельський захист і щасливе 
повернення додому.

Богослужіння завершувалося, та в за-
вершальній молитві апостола я не почув 

нічого особливого. Я сказав собі, що на-
певно я був недостатньо уважним і щось 
прослухав. Коли ж я попрямував до ви-
ходу, то до мене підійшов один із братів 
і попросив зайти в захристя. Там мене 
щиро привітав апостол і запропонував 
встати разом з ним навколішки, аби зне-
сти в молитві моє прохання до Бога. Годі 
описати словами, що я відчував у цей 
момент. Апостол тепло попрощався зі 
мною й від щирого серця побажав мені 
щасливого повернення додому.

Наступного дня з двома валізами, які 
були догори набитими речами, які в нас 
у НДР було неможливо придбати, я ви-
рушив у зворотному напрямку, повер-
тався додому. 

Коли поїзд під’їхав до пункту пропуску, 
то купе огорнула повна тиша, кожен ди-
вився тільки перед собою. Усі завмерли 
в очікуванні. Усі добре знали, що очіку-
вало на них у наступні хвилини: митники 
попросять відкрити валізи й будуть ри-
тися у них. Подумки я помолився: «Ми-
лостивий Боже, нехай усе буде гаразд».

Ми почули грюкання дверима й про-
хання прикордонників пред’явити до-
кументи для контролю. Голоси ставали 
дедалі гучнішими. Вони вже доносилися 
з сусіднього купе. Раптом – зовсім близь-
ко, та митний огляд пройшов повз наше 
купе й відбувся у наступному. «Милости-
вий Боже, дякую Тобі», – прошепотів я й, 
сповнений радістю, почав думати про 
повернення в своє рідне місто.        М. Г.
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В епоху Старого Завіту не існувало, на жаль, єдиної, точ-
ної до міліметра, одиниці вимірювання довжини. Да-
лекі відстані вимірювалися приблизно. Люди здебіль-
шого вели мову про час, за який можна було здолати 

певну відстань: наприклад, «ДЕНЬ ШЛЯХУ». 
Менші ОДИНИЦІ ДОВЖИНИ співвідносили з РОЗМІРАМИ 

ЛЮДСЬКОГО ТІЛА. Існували, наприклад, такі одиниці вимірю-
вання як: «завширшки з палець», «завширшки з долоню», 
«п’ядь» чи «лікоть».

«ЗАВШИРШКИ З ПАЛЕЦЬ» - це одиниця вимірювання, яка 
співвідносилася з шириною великого пальця, «ЗАВШИРШ-
КИ З ДОЛОНЮ» – з шириною людської долоні біля основи 
пальців. «П’ЯДЬ» – це відстань між розставленими пальцями. 

При цьому відстань міряли між великим пальцем і мізинцем. 
«ЛІКОТЬ» – це відстань від кінця витягнутого середнього 
пальця руки до ліктьового згину. Оскільки ця відстань у людей 
вищих на зріст є більшою від людей малого зросту, то сьогодні 
не можна достеменно сказати, скільки сантиметрів становив 
«лікоть».

Отже, як можна сьогодні з’ясувати, приміром, розміри ков-
чега? У Біблії значиться: Ноєві треба було збудувати ковчег 
завдовжки 300 ЛІКТІВ, 50 ЛІКТІВ ЗАВШИРШКИ Й 30 ЛІКТІВ 
ЗАВВИШКИ. Адже нікому достеменно невідомо, якою була 
ширина Ноєвого передпліччя. Але якщо припустити, що його 
довжина становила 50 САНТИМЕТРІВ, то ковчег був 150 м 
завдовжки, 25 метрів завширшки й 15 метрів заввишки.

Коли в Іспанії говорять про довжину в 100 метрів, то мають на увазі ту саму відстань, що в 
Німеччині, у Швейцарії чи в Україні. Одиницю довжини «метр» було встановлено багато років 
тому й вона є однаковою в цілому світі. Але так було не завжди.
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Міри довжини у Старому Завіті 

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

1 палець (вершок) =1.85 – 2, 2 см

1 долоня (= 4 пальці) = 7,4 – 8,8 см

1 п’ядь (= 3 долоні) = 22,2 – 26.4 см

1 лікоть (= 2 п’яді) = 44,4 – 52,8 см

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО  |  «МИ, ДІТИ»

15НС, 11/2018
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       ЯК НАВЧИТИ ДІТЕЙ ДОВІРЯТИ?

У вихідні дні батьки вирушили з Юліаном на прогулянку в ліс. Чотирирічний хлопчик був захоплений 
від прогулянки. Йому приносить неабияке вдоволення бігати між деревами, вилазити на камінні бри-
ли й досліджувати навколишній світ:  жуків, квіти, гриби. Раптом вони підійшли до крутого обриву. 
Аби рухатися далі, їм треба було стрибнути глибоко вниз. Для батьків це не було проблемою, а для 
ніжок Юліана – так! «Я боюся!» – гукає він. «Не бійся, стрибай!» – переконує батько, – я упіймаю тебе. 
Усе буде гаразд!» Якусь мить Юліан замешкався, а потім таки плигнув й опинився в надійних руках 
свого батька. «От бачиш, тепер ти можеш мені довіряти», – посміхався батько. 

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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«Чи спіймаєш ти мене?»
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Упродовж усього життя людина вчиться довіряти: Богові, 
людям, а також самому собі й вірити у власні сили. Але 
найперше – нам треба навчитися довіряти людям.
Новонароджена дитина без сторонньої допомоги 

приречена на смерть. Вона потребує захисту й любові своїх 
батьків. У момент народження дитина залишає материнське 
лоно, яке досі оберігало її, і починає набувати власний жит-
тєвий досвід: вона відчуває холод і голод, вона вже не чує знай-
оме їй серцебиття матері. Батьки реагують на плач немовляти, 
годують його, пестять й розмовляють з ним. Так немовля почи-
нає розуміти, що про нього піклуються, і що плачем воно може 
виразити свої потреби. Чим відповідальніше батьки ставлять-
ся в цей час до своєї дитини й задовольняють її потреби, тим 
більша довіра формується до них. Дитина починає розуміти: 
коли я буду плакати, то мама піднесе мені до ротика їжу і я не 
буду голодний. Коли тато бере мене на руки, то мені затишно і 
я почуваю себе захищеним. Дитяча впевненість дедалі більше 
укріплюється, коли дитина постійно відчуває на собі турботу 
батьків, які розмовляють з нею, пестять чи колишуть її. Якщо 
мама під час вагітності відвідувала богослужіння й дитина 
ще в утробі матері чула церковну музику, то, потрапляючи до 
церкви, вона також почуває себе комфортно.

Довіряти собі й людям

У віці семи – дев’яти місяців немовля переживає так званий 
«період відчуження». Воно вже збагнуло, кому можна довіря-
ти. І ось тепер вчиться протилежному: є люди, яким вона не 
може довіряти, це, власне, – усі інші люди. Дитина боїться їх. 
Це – складний період у житті батьків, оскільки дитина вима-
гає від них повної уваги, тому в них практично не вистарчає 
часу на самих себе. Проте для маляти дуже важливо, аби бать-
ки якомога довше перебували поруч з ним. Це укріпляє його 
довіру до батьків.  Гра в піжмурки «Ку-ку!» у цьому віці є для 
них найулюбленішою. Завдяки їй вони пізнають: навіть якщо 
мама чи тато ховаються за будь-яким предметом, то – не на-
довго. Розуміння цього істотного принципу людського буття 
(«речі не зникають, навіть коли їх не бачимо») необхідне ди-
тині також для формування віри: Бог завжди знаходиться по-
руч, навіть якщо Він невидимий для людського ока.
 Чим більше дитина дорослішає, тим з більшою кількістю си-
туацій вона хоче й може впоратися самостійно. Залишаючи 
час від часу дитину наодинці з вирішенням проблеми, батьки 
підкреслюють, що довіряють їй. Тоді дитина починає довіряти 
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своїм силам і покладатися на власний досвід. Це їй знадобить-
ся особливо тоді, коли зрозуміє, що батьки теж не спроможні 
захистити її від усього. Набутий досвід – кому довіряти, а кому 
– ні, допоможе дитині самотужки поратися із складними жит-
тєвими ситуаціями. Батьки, які впевнено йдуть по життю й по-
казують своїм дітям, що їхня довіра ґрунтується на вірі в Бога, 
є для них добрим прикладом для наслідування.
 
Біблійні приклади довіри

Згодом дитина починає розуміти, що довіра має свої межі. 
Вона переконується, що не все вміє, і що можливості батьків 
є також обмеженими: вони не здатні захистити її від усього, не 
спроможні вирішити будь-які їхні проблеми, і навіть можуть 
допускати помилки. Однак до періоду статевого дозріван-
ня дитина впевнена, що батьки завжди спроможні надати їй 
потрібну допомогу. Вона шукає в них поради й захисту, хоча 
починає розуміти, що батьки також не все спроможні вико-
нати. Вони можуть полегшити дитині вирішити складні пи-
тання, якщо на власному прикладі покажуть, що також здатні 
виявляти довіру. Так дитина довідується про важливу христи-
янську чесноту – довіру до Бога та до його помочі. Бог не по-
збавляє труднощів, але знаходиться поруч зі мною й допома-
гає поратися з ними. Милостивий Бог добре знає мене й про 
мої можливості. Він не завжди надає мені допомогу, на яку я 
сподіваюсь, але завжди  - ту, яка мені потрібна для духовного 
становлення.
У Біблії знаходимо чимало історій, у яких йдеться про довіру 
людей до Бога. Одним з таких епізодів є зустріч Ісуса з учня-
ми, які перебували на човні в морі, і його звернення до Петра 
підійти по воді до Нього. Розповідь про цю подію, як правило, 
фокусують на моменті, коли Петро засумнівався й почав тону-
ти. Але сам по собі вражає той факт, що, незважаючи на досвід 
рибака, Петро під час бурі все ж вийшов з човна й ішов по воді 
назустріч Ісусові. Петро не раз був свідком чудес Ісуса Христа, 
які Він творив наперекір законам природи. Так Петро навчив-
ся довіряти Божій силі й зумів навіть іти по воді. Сумнів апо-
стола Петра, що притаманний людині, а також його порятунок 
Ісусом є для дитини переконливим прикладом: якщо довіряти 
Божій помочі, то вийдеш з будь-якої складної ситуації. Не все в 
тебе буде складатися так, як бажаєш, але у потрібний момент 
милостивий Бог надасть тобі відповідну допомогу.  

Межі довіри. Кому можна довіряти?

Коли дитина підростає й радіус її дій стає все більшим, то в неї 
дедалі частіше виникає питання, кому вона може довіряти, а 
кому – ні. У багатьох батьків ці питання викликають почуття 
невпевненості. З одного боку, вони бажають уберегти свою 
дитину від небезпеки, а, з іншого, не хочуть викликати в неї 
панічний страх. Батьки все ж мають застерегти свою дитину 

від небезпеки. Окрім цього, вони повинні відкрито вести з ди-
тиною бесіду про можливі випадки насильства та зловживань. 
Для цього діти повинні засвоїти такі істини:
– МОЄ ТІЛО НАЛЕЖИТЬ МЕНІ!
– ТРЕБА ДОВІРЯТИ СВОЇМ ВІДЧУТТЯМ!
– Є ПОГАНІ Й ДОБРІ ТАЄМНИЦІ: діти повинні розуміти, що є 
таємниці, які можна зберігати (наприклад, сюрприз на день 
народження), а є недобрі, про які обов’язково треба розпові-
сти, аби вирішити проблему;
– Я МАЮ ПРАВО СКАЗАТИ «НІ»: діти повинні навчитися чітко й 
виразно казати «ні», навіть – дорослим людям; 
– Я МОЖУ ЗВЕРНУТИСЯ ПО ДОПОМОГУ: діти повинні вміти 
просити про допомогу. Коли вони знаходяться одні в дорозі, 
то повинні знати, у якому магазині чи в якій установі вони мо-
жуть довідатися про дорогу та як діяти в разі небезпеки (го-
лосно кликати на допомогу, не ховатися, а бігти туди, де багато 
людей, і т. д.);
– БУТИ ОБЕРЕЖНИМИ ЗІ ЗМІ: особливо в Інтернеті діти нікому 
не повинні повідомляти про своє справжнє ім’я та прізвище, 
адресу й номер телефону, а також виставляти свої фотографії 
он-лайн. Вони повинні розуміти, що ніколи не можна бути 
точно впевненим у тому, хто є твоїм невидимим співрозмов-
ником, записувати чужих людей у друзі й переходити за не-
знайомими посиланнями. Дитина повинна бути обережною 
й уважною і в разі небезпеки, отримання неприємних фото-
графій та інформації негайно припинити спілкування з цією 
людиною й повідомити про це своїх батьків. 
Чим частіше батьки реагують на питання дітей, тим виразніше 
показують їм, що діти можуть довіряти їм. Часто дітям складно 
висловитися про свою невпевненість. Тоді їм потрібні батьки, 
які уважно стежать за ними і реагують на їхні потреби. Якщо в 
батьків складається враження, що дитині потрібна допомога, 
то вони повинні довіритися своїм почуттям. Багато батьків ви-
являють пасивність, не бажаючи «розбудити сплячого звіра». 
Але важливо, аби дитина відчувала, що до її потреб ставляться 
серйозно і що вона відкрито може вести мову про свої страхи 
(фобії). Тому батьки повинні хвалити свою дитину за довіру до 
них, і почати негайно діяти, наприклад, звернутися за пора-
дою до психолога. 
Нерідко дітям шкільного віку важко розуміти, кому вони мо-
жуть довіряти, а з ким краще триматися на відстані. Батьки 
мають допомогти дитині розібратися у своїх почуттях. Так, 
наприклад, дитина може взяти великий аркуш паперу й напи-
сати в його центрі своє ім’я. А потім поміркувати, хто з її ото-
чення є їй найближчим, і написати їхні імена поруч зі своїм. 
Найважливіших для себе людей дитина може виділити окре-
мим кольором і разом з батьками поміркувати, у яких ситуа-
ціях вона може звернутися до них по допомогу, а також чи є 
вони, дійсно, гідними довіри.
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З числа братів апостоли вибрали сімох 
відповідальних дияконів, які мали здійс-
нювати опіку над убогими. Диякон Сте-
фан виділявся серед них. Діяння цих семи 
дияконів становить основу сучасного розуміння сану диякона; їх називають першими диякона-
ми. Існує паралель між проповіддю Стефана перед синедріоном і проповіддю апостола Петра на 
П’ятидесятницю. Проявивши непорушну стійкість, диякон Стефан став першим християнсь-
ким мучеником.

Після подій на П’ятидесятницю – зішестя Святого Духа 
й проповіді апостола Петра – в Єрусалимі була ство-
рена перша християнська громада. Для здійснення 
духовної опіки громади з числа братів апостоли при-

значили сімох дияконів – серед них Стефана, – які турбували-
ся про нужденних. Перші диякона відповідали встановленим 
апостолами критеріям: вони були «доброї слави, повні Духа 
та мудрості» (Діяння 6, 3). Стефан був сповнений силою Свято-
го Духа й належав до гідних уваги мужів ранньохристиянської 
громади. Він «повний благодаті й сили, творив чуда й великі 
знаки в народі» (Діяння 6, 8).

Диякон Стефан перед синедріоном
Діяння і промова Стефана викликали неабияке обурення й 

невдоволення в людей. Вони вдалися до хитрощів, звели на-

клеп на Стефана й привели його до синедріону, звинувачу-

ючи в промовах проти храму й Мойсеєвого Закону, а також 

ставлячи йому в провину богохульство. Подібні звинувачення 

висували ще до пророків епохи Старого Заповіту, а також – до 

Ісуса (Від Марка 14, 58). Коли члени синедріону пильно диви-

лися на Стефана, то «бачили його обличчя, немов обличчя 
Ангела» (Діяння 6, 15). Євангеліст Лука вбачав у цьому діяння 

Святого Духа: у цей момент Стефан сповнився силою і завзят-

тям, аби виступити з промовою перед синедріоном. Стефан, 

якому первосвященики влаштували допит, виголосив промо-

ву (Діяння 7, 2–53), у якій зупинився на історії народу Ізраїлю 

з часів Авраама, і, завершуючи, підсумував, що цей народ ще 

з тих часів противився Святому Духові й переслідував Божих 

пророків. Стефан не боявся розправи і щиро говорив правду. 

У момент розправи він звів очі до неба й побачив Божу славу 

та Ісуса, «Який стояв по правиці Бога» (Діянн 7, 55–56). Тепер 

Стефан перебував не в руках синедріону, світських суддів – 

Його долю вершив Суддя світу, Ісус Христос. Під час камену-

вання Стефан перебував у тісному зв’язку з Господом і молив-

ся за людей, які вбивали його. 

Стефан – християнин-юдей, який розмовляв 
по-грецьки
Ім’я «Стефан» походить із грецької мови й означає «переможний 
вінець» чи «корона». Грецьке ім’я вказує на те, що Стефан нале-
жав до юдейської діаспори: ці «Елліністи» жили у великих містах 
римської імперії, як от Александрія у Єгипті, Антіохія у Сірії та 
Рим. Там вони розмовляли грецькою мовою і жили в юдейських 
громадах. Нерідко юдеї діаспори наприкінці свого життя пе-
реїжджали в Єрусалим, аби знаходитися поближче до Бога. Там 
вони відвідували синагогу, в якій збиралися інші земляки. Існува-
ли синагоги Лібертинців («відпущених на волю», тобто колишніх 
рабів), Киринійців та Александрійців, які походили з Північної 
Африкита Єгипту. Християни-юдеї, які жили в Юдеї, навпаки, роз-
мовляли, як правило, арамейською мовою. Звідки родом Стефан 
– не повідомляється. Імена інших дияконів, які турбувалися про 
бідних – Филип, Прохор, Ніканор, Тимон, Пармен і Микола – ука-
зують на те, що всі вони були освіченими християнами-юдеями 
«елліністичного», тобто греко-римського походження. Слушні 
слова, які Стефан добирав, коли тлумачив розуміння Закону й 
храму (Діяння 7, 48–53), свідчать про те, що він здобув освіту в ве-
ликих містах з переважно греко-римською культурою. У Діяннях 
апостолів виразно мовиться про те, що Стефан вів дискусії з юде-
ями, які розмовляли грецькою мовою, належали в Єрусалимі до 
різних синагог чи походили з інших регіонів імперії (Діяння 6, 9). 

Перший християнський мученик
У «Діяннях апостолів» Стефана не названо «мучеником» (а «свід-
ком»). Тут змальовується образ свідка, який віддав себе на смерть 
за віру в Месію, Ісуса Христа. З ІІ ст. н. е. в християнських текстах 
Стефана названо мучеником, який помер за Христову віру. Під 
час каменування Стефана, яке не було смертним вироком сине-
дріону, а розправою розлюченого натовпу, був присутній май-
бутній апостол Павло, названий тут Савлом (Діяння 7, 58; 8, 1). 
У дияконі Стефані ми бачимо людину, палким бажанням якої 
було в дусі Христа виконувати покладене на нього доручення й 
до кінця виконувати Божу волю та свідчити про істину. Він вия-
вив готовність ділити страждання Христа й слідував за Ним аж 
до смерті. 
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Стефан з обличчям, подібним до Ангела, 
перед синедріоном.
Картина Ф.Г. Бернгарда, 1778, Св. Стефан, 
Бурґґен/Бернбоєрн 
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Стефан з обличчям, подібним до Ангела, 
перед синедріоном.
Картина Ф.Г. Бернгарда, 1778, Св. Стефан, 
Бурґґен/Бернбоєрн   
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Росія. День молоді в окрузі 
апостола С. Бастрікова

Із 24 до 26 серпня 2018 року в селищі Пороши-
но біля міста Кіров відбувся День молоді округів 
старійшин Бориса Федоренка й Сергія Брейтен-

фельда. У молодіжному форумі взяли участь брати 
й сестри з Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, 
Казані, Іжевська, Архангельська, Сиктивкара, Пермі, 
Ярославля, Новочебоксарска, Вурнар і Чебоксар 

– усього 51 особа. Девіз зльоту – «Вірність Христові». Офіційне відкриття Дня молоді було 
заплановане на 19:00 годину, але відповідальні за його проведення особи почали працюва-
ти набагато раніше. Наталія Лобанова провела репетицію вистави для церемонії відкриття 
заходу, а Анастасія Михальцова зібрала на репетицію учасників хору. Після вечері апостол 
Бастріков відкрив День молоді. Спочатку до уваги глядачів представили мюзикл про Мой-
сея під назвою «Let my people go». Продовження відкриття проходило в невимушеній об-
становці й називалося «Шоу «Вечірній Лаговський»»: інтерв’ю з окружним старійшиною Б. 
Федоренко виявилося інструктажем із техніки безпеки, а апостол С. Бастріков розповів про 
своє хобі –  колекціонування значків, а також зіграв на баяні. 
Суботня програма передбачала розваги в мотузковому парку. Після обіду відбулася гра 
«Що? Де? Коли?», під час якої гравці перевірили свої знання Біблії. А потім пройшли майстер-
класи на різні теми. Цього року молоді дозволили взяти з собою своїх дітей – за їх дозвілля 
відповідали Наталія Хохрякова, яка організувала ігрову розважальну програму для дітей, і 
Наталя Закірова, яка так захоплююче й весело провела заняття недільної школи, що присутні 
на ньому дорослі захотіли побути трохи дітьми. О 21:00 годині розпочався останній захід 
цього довгого дня – концерт.
У недільному богослужінні взяли участь також брати й сестри з громади міста Кірова. Апостол 
Бастріков поклав в основу своєї проповіді цитату з книги Вихід 15, 13. До співпроповіді 
апостол запросив окружного старійшину Бориса Федоренка, пастиря Віталія Лаговського й 
священика Артура Мартіна. Після цього День молоді був оголошений закритим.
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17 серпня 2018 р в м. Гродно відб-
увся День молоді, на який у сана-
торій Неман-72 приїхала молодь 

з усіх громад Республіки Білорусь. Керував 
зустріччю апостол Сергій Бастріков (Росія). 
Цей День молоді був присвячений питан-
ням сім’ї та християнського шлюбу. Ні для 
кого не секрет, що в сучасному світі розпа-
дається велика кількість подружніх пар. Ми, 
як церква, боремося з цим і прагнемо пока-
зати, що коли сповідувати Христа й керува-
тися Його заповідями при побудові сім’ї, то 
можна побудувати благополучнi й щасливі 

відносини. Запрошені на День молоді сім’ї 
«зі стажем» поділилися з присутніми юна-
ками й дівчатами секретами й рецептами 
християнського шлюбу, які допомогли їм 
пройти через всі випробування й зберегти 
любов і близькі стосунки зі своїми половин-
ками. Чудову програму підготували брати 
й сестри м. Гродно. Під час  пішохідної екс-
курсії «Християнський Гродно» її учасники 
познайомилися з надзвичайно  багатою 
історією й культурою міста. Екскурсію про-
вела сестра Людмила Панас.

Зліт продовжився ввечері за приготуванням 

ковбасок на грилі й душевними розмовами. 

Вечір пролетів непомітно. 

Закінчився День молоді урочистим богослужін-

ням у церкві громади м. Гродно. Богослужіння 

провів апостол Сергій Бастріков. В основу своєї 

проповіді він поклав цитату з Євангелія від Луки 

16, 10.

Білорусь. День молоді в м. Гродно

Свято громади 
в м. Уфі (Башкирія) 
Спекотний суботній день 
11 серпня уфімська гро-
мада провела в атмосфері 
свята, радості та єднання 
на свіжому повітрі. За 
доброю традицією брати 
й сестри зібралися разом 
у комфортній зоні відпо-
чинку місцевого парку 
імені Лісівників Башкирії.
Протягом усього тижня в 
Уфі падав дощ, але саме 
в цей день люблячий Бог 
подарував прекрасну со-
нячну погоду. Рано вранці 
молодь громади почала 
готувати барбекю, накри-
вати на стіл і зустрічати 
гостей свята.
Об 11 годині ранку за 
накритим столом зібра-
лися 23 особи. Кожен міг 
принести з собою своє 
частування, доповнивши 
ними прекрасний свят-
ковий стіл. Після трапези 
й спілкування парафіяни 
взяли участь у цікавих 
заходах. Брати й сестри 
грали в м’яч, спілкувалися 
за чашкою чаю, співали, 
грали на музичних інстру-
ментах і просто добре 
проводили час разом. 
Свято громади організу-
вали на пожертви братів 
і сестер по вірі. У неділю 
громада співпережила 
зворушливе богослужіння 
біля Господнього вівтаря. 
Ось таким запам’яталося 
кожному присутньому 
цьогорічне свято громади.
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Божий мир
Одразу після візиту в Улан-Батор (Монголія) Першоапостол Жан-Люк Шнайдер вирушив до сто-

личної Москви, де в неділю, 8 липня, провів богослужіння, у якому взяли участь майже 380 братів і 

сестер.

чає вияв членами суспільства насамперед терпимості й 
справедливості, оскільки там, де панує несправедливість, 
там не буде місця тривалому мирові. Однак, як мовив Пер-
шоапостол, треба також визнати, що люди різняться між 
собою. Оскільки Бог любить людей, Він допоміг їм і вста-
новив через Заповіді межі їхнього мирного співжиття. Ісус 
Христос пішов далі й подарував людям Євангеліє. Заповіді 
разом із Євангелієм є фундаментом миру в громаді та у 
власному серці. Проте зло може вплинути на людський 
мир і зруйнувати його, тому що, як підкреслив Першоапо-
стол, ми, люди, є недосконалими.

Божий мир

Божественний мир, навпаки, являє собою зовсім інший 

В основу своєї проповіді Першоапостол поклав слова 
Ісуса про мир: «Мир залишаю вам, Мій мир даю вам; 
не так, як світ дає, даю вам його. Хай не тривожиться 
серце ваше і не страхається!» (Від Івана 14, 27). За сло-

вами Першоапостола, людський мир буває трьох видів. Поряд 
із безконфліктним життям у гармонії під «миром» розуміють 
також власний внутрішній мир. Безтурботність є також вира-
женням миру. Саме цей мир Господь залишає нам.

Відповідальність за мир

Першоапостол наголосив, що за збереження людського 
миру несе відповідальність сама людина. Якщо люди бажа-
ють мати мир, то мають встановити спільні правила, яких 
зюов’язані всі дотримуватися. Мир між людьми передба-

380 братів і сестер взяли участь у богослужінні, яке 
Першоапостол Жан-Люк Шнайдер проводив у Москві
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очікувати безтурботного життя християнам не варто. «Хто 
слідує за Ісусом Христом, тому доведеться зазнавати спо-
кус і випробовувань, – зазначив Першоапостол Шнайдер. 
– Він повинен знати про те, що зло чинитиме опір. А хто 
боротиметься до кінця, той увійде в Боже Царство». Там, 
нарешті, буде істинний мир та досконале єднання з Богом. 
У Божому Царстві пануватиме цілковитий мир. Хто вірно 
слідуватиме до кінця, той осягне вічне єднання з Богом і 
досконале спілкування з людьми. «Це – на ша тверда впев-
неність! Це – твоє і моє майбуття!» – підсумував Першоа-
постол.

Зібрання апостолів і концерт в суботу

Напередодні богослужіння, у суботу, відбулася нарада 
апостолів і єпископів, у якій взяли участь Першоапостол 
Ж.-Л. Шнайдер, Окружний апостол В. Надольний, апосто-
ли М. Акчурин, С. Бастріков, В. Лазарєв (усі з Росії), А. Буд-
ник (Україна), а також єпископи В. Гроо, О. Лян (обидва з 
Росії), С. Ханаєв (Казахстан) і У. Кніспель (Німеччина); та-
кож відбулося зібрання окружних санів. Нарада апостолів 
і єпископів була присвячена розмірковуванням про ак-
туальний стан розуміння сану. Зібрання окружних санів, 
поряд із духовною частиною Першоапостола, відбувалося 
у формі запитань і відповідей. Окремі питання особливим 
чином стосувалися життя громад у регіонах.
Друга половина суботнього дня пройшла під знаком ду-
ховного концерту. У його програмі, яка складалася з трьох 
частин, були насамперед духовні пісні й номери російсь-
кого фольклору. Першу частину програми учасники зве-
деного російського хору (31 хорист) під керівництвом 
сестри Ольги Щербань присвятили виконанню духовних 
пісень. Друга частина мала назву «Народні християнські 
пісні». У третій частині хористи в національних костюмах 
представляли російський фольклор і виконували народні 
танці.

рівень миру. Людина живе в мирі, коли впорядковані її 
стосунки з Богом. Мир – це Божий дар, який через жертов-
ну смерть Ісуса Христа відновлює стосунки з Богом. «Хто, 
дійсно, вірить в Ісуса Христа, той може скористатися на-
слідками Його жертви», – підкреслив глава нашої Церкви. 
Завдяки цьому людина має можливість прийти до Бога й 
упорядкувати свої стосунки з Ним. Святий Дух учить, що 
таке гріх. І Він завжди говорить нам: тобі потрібна Божа 
милість. Хто хоче боротися з гріхом і вірить в Ісуса Христа, 
той може зазнати прощення. Але ми повинні прийняти цю 
думку й дозволити Святому Духу спрямовувати нас».

Бог любить тебе

«Святий Дух каже нам: Бог любить тебе. Довіряй Своєму 
Отцю, Він потурбується про тебе», – сказав Першоапостол. 
Хто приймає Божу волю, той може бути впевненим у тому, 
що Бог перебуває разом з ним. Тоді і в громаді пануватиме 
мир, тому що у серцях братів і сестер житиме Христос. А 

Зібрання апостолів і єпископів (ліворуч) і суботня музична 
програма  (праворуч), до якої ввійшли, зокрема, і російські 
фольклорні твори

НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | КОРОТКІ РЕПОРТАЖІ 
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Першоапостол Шнайдер звернувся до учасників концертної 
програми в суботу 
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МОНГОЛІЯ (по-монгольські Монгол 
Улс) – держава в Східній Азії. Межує з 
Росією на півночі та з Китаєм на сході, 
півдні і заході. Одна з найбільших за 
площею держав, які не мають виходу 
до відкритого моря. 

У доісторичні часи на території Монголії переважали ліси 
й болота, плоскогір’я вкривали луки й степи. У IV століт-
ті до н. е. в степу, який примикав до околиці Гобі, склав-
ся новий народ – хунну (гуни). У III столітті до н. е. гуни, 
що населяли територію Монголії, розпочали боротьбу 
за території з  китайськими державами. У 202 році до 
н. е. була створена перша імперія кочових племен – ім-
перія Хуннів під проводом Модун Шанью, сина степових 
кочівників. На початку XII століття розрізнені монгольські 
племена зробили чергову спробу об’єднатися в державу, 
яке нагадувало швидше союз племен і увійшло в історію 
під назвою Хамаг Монгол. Його першим правителем був 
Хайду-хан. Монгольська імперія на карті світу з’явилася 

в 1206 році в результаті об’єднання 
монгольських племен між Маньч-
журією і Алтайськими горами й про-
голошення Чингісхана верховним 
ханом. Чингісхан правив Монголією 
з 1206 року по 1227 рік. Кордони 

монгольської  держави значно розширилися завдяки 
цілій низці військових кампаній, які провів Чингісхан і які 
відомі своєю жорстокістю. Вони охопили більшу частину 
Азії й території Китаю, Середньої Азії, Ірану та частина 
Київської Русі. Це була найбільша імперія, яка включала 
в себе найбільшу в світовій історії суміжну територію. Од-
нак унаслідок значних відмінностей культур завойованих 
земель держава виявилася неоднорідною, і з 1294 року 
розпочався процес поступового занепаду. 
У 1924 році, після смерті релігійного лідера й монарха 
Богдо-хана, за підтримки з боку Радянського Союзу, була 
проголошена Монгольська Народна Республіка. Аж до 
закінчення Другої світової війни єдиною державою, що 
визнала незалежність Монголії, був СРСР. Однак у резуль-
таті цього країною став керувати Чойбалсан, який чітко 
виконував усі вказівки Сталіна (криваві репресії, колек-
тивізація, знищення «ворогів народу» і т. п.). У січні 1992 
року була прийнята нова Конституція Монголії. 21 листо-
пада 1991 року Великий народний 
хурал прийняв рішення змінити 
назву країни й після вступу в силу 
нової конституції (12 лютого 1992 
року) МНР стала називатися Мон-
голією.

УЛАН-БАТОР – по-монгольські 
Улаанбаатар, що в перекладі «червоний 
богатир» – столиця Монголії, 
найхолоднішe столичне місто на 
Землі. Улан-Батор з усіх боків оточують 

високі гори. Тутешній клімат має різко континентальний 
гірський характер. Зима в цій місцевості 
тривала, у найхолоднішому місяці, січні, 
температура повітря може опускатися 
до мінус 40° С. Снігу випадає мало, і в 
зимову пору тут швидше стоїть курява. 
Улітку в Улан-Баторі прохолодно: + 18-20° С, і це найкращий час 
для його відвідин.
Місто було засноване в 1639 році і спочатку мало назву «Урга» 
(монг. «Оргоо»). Слово «Урга» походить від монгольського сло-
ва зі значенням «палац, резиденція знатної людини». Монголи 
називали це місто Іх-Хурее – «великий монастир». Ця назва з’я-
вилася в 1778 році, коли головний монастир остаточно розмі-
стився на нинішньому місці, на березі річки Толи (Туул). У 1911 
році, коли Монголія стала незалежною державою, Іх-Хурее 
отримав статус столиці, тому з’явилася нова назва – «Нійслел 
хурее» («Столичний монастир»). У 1924 році місто було перей-
меноване в Улан-Батор. Сьогодні це найбільше за кількістю на-
селення місто Монголії – 1405000 чоловік. Воно розташоване в 
долині річки Туул, на висоті 1300–1350 м. Площа міста – 4704,4 
км2. Межує з аймаком Туве (Центральний).
Сьогодні Улан-Батор – політичний, комерцій-
ний, культурний і науковий центр Монголії, а 
також важливий сегмент азіатського фінансо-
вого ринку. Тут розташовані Національна Ака-
демія наук Монголії, Монгольський міжнарод-
ний університет, Буддійський університет імені 
Дзанабадзара, безліч театрів і музеїв.
Місто є великим транспортним вузлом. Він обслуговується між-
народним аеропортом імені Чингісхана і двома аеродромами, 
будується новий міжнародний аеропорт. Залізничний вокзал 
Улан-Батора є центром регіонального та міжнародного заліз-
ничного сполучення. Разом з тим, Улан-Батор залишається над-
звичайно самобутнім містом. Туристів приваблюють історич-
ний центр Улан-Батора й священна гора Богдо-Хан-Уул у межах 

міста, занесена до попереднього списку 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На тлі 
гірського пейзажу ефектно виглядають 
спрямовані в небо модернові споруди й 
тисячі білих юрт  які просто заполонили 
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Богослужіння
вул. МД / Манлай Баатар
Дамдінсрен, будинок 42, кв. 01
БЗ_25 / BZ_25 / Улан-Батор
неділя, 11:00 год.
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Улан-Батор. Політичне й культурне жит-
тя столиці країни зосереджене в рай-
оні площі Сухе-Батора, названої так на 
честь національного героя Монголії, во-
ждя революції 1921 року. До визначних 
пам’яток міста також відносяться:

– Музей історії монгольської державності: один із новітніх музеїв 
міста знаходиться всередині будівлі Монгольської парламенту. 
У ньому – понад 2000 експонатів, включаючи листування ставок 
Чингісхана й Хубілая з лідерами інших країн, географічні карти, 
регалії державних діячів. Якщо відвідати музей під час зміни 
почесної варти, то можна зробити цікаві фотографії;
– Храм-музей Чойджін лами: Чойджін тибетською означає 

Оракул. Молодший брат останнього 
Богдо-гегена, Лувсанхайдав, вважався 
воістину могутнім оракулом 
Монгольської держави й цей храм був 
побудований на початку 1900-х років 
як його персональна обитель. Храм 

залишився недоторканим навіть під час репресій 1930-х років. 
Зараз це музей, де знаходиться велика колекція буддійського 
мистецтва;
– Кінна статуя Чингісхана: розташована 
в 40 км на схід від Улан-Батора статуя 
сама по собі є атракціоном: тут під 
одним дахом знаходяться 2 музеї, 
ресторан, фотостудія і сама статуя. В 
одному з музеїв можна побачити старовинні бронзові вироби, 
знайдені по всій території країни. В іншому – знахідки, що 
належать до періоду Великої Монгольської держави XIII–XIV 
століть. У фотостудії зібрані різні традиційні костюми, у яких 
можна навіть сфотографуватися. Там же знаходяться батіг і 
Монгольський чобіт, вписані в Книгу рекордів Гіннеса. На ліфті 
або сходами можна піднятися на голову гігантського коня, де є 
оглядовий майданчик, звідки відкривається захоплюючий вид 
на довколишні долини;
– Ринок Нарантуул: до 1990 року цей ринок був більш відомий 
як Чорний ринок, але після того як його приватизовали й 
перенесли на нове місце, він отримав назву Нарантуул. Це як 
блошиний ринок і великий універмаг в одному. Тут є відкриті й 
закриті павільйони. Тут можна знайти як запчастини до старих 
Жигулів і комісійні речі, так і нову електроніку чи посуд;
– Центральний стадіон: головна спортивна арена Монголії 
(20 000 місць) була побудована в 1958 році. Тут, серед іншого, 
проводиться відоме монгольське свято Надом (монг. Наадам) – 
традиційне монгольське змагання, яке ще називають «трьома 
чоловічими іграми» (монгольська 
боротьба, стрибки та стрільба з лука). 
Проводиться по всій країні на свято 
середини літа. 

МОНГОЛЬСЬКА КУХНЯ
Якщо спробувати описати монгольську 
національну кухню декількома словами, 
то вийде щось на кшталт: багато жиру, 
мало спецій і майже нічого сирого. 
Основна страва монгольської кухні – 

м’ясо (баранина, яловичина, козлятина, рідше конина, м’ясо 
яка та верблюжатина). Існує неймовірна кількість варіантів 
його приготування. Місцеві кулінари, як правило,  спочатку 
спокушають туристів бараниною і кониною з гарніром із 
рису й картоплі, хоча в національній монгольській кухні не 
прийнято подавати гарнір до м’яса. У статусних ресторанах вам 
неодмінно запропонують величезну порцію знаменитого боо-
дога (запечена зсередини ціла туша козеняти). Популярний і 
горгод – м’ясне рагу, що тушкується на парі.
У місцевій кухні багато молочних продуктів – йогуртів, сирів, 
серед яких особливо смачний сир бяслаг. Монголи практично 
не вживають у їжу сире молоко. І всюди, звичайно, пропонують 
винятково ароматний монгольський чай. 
Усі особливості монгольської кухні зумовлені кочовим 
способом життя, а процеси приготування їжі побудовані так, 
щоб їжу можна було приготувати навіть у дуже незручних 
умовах. Серед популярних монгольських страв можна назвати 
також:

ХУУШУУР (ХУШУР) – смачне й дуже 
популярне м’ясне блюдо, яке через 
незнання дуже легко можна сплутати з 
чебуреками, але хуушуури – менші за 
розміром. На смак вони майже нічим 

не відрізняються від чебуреків. Їхній смак цілком і повністю 
залежать від начинки. До речі, вважається, що гарячі хуушуури 
мають цілющі властивості – допомагають стимулювати 
кровообіг і лікувати неврози;

МОНГОЛЬСЬКІ БУУЗИ (ПОЗИ) – страва 
національної кухні Монголії, яке можна 
скуштувати в будь-якому куточку цієї 
країни. Зовні буузи схожі на монгольські 
юрти – та ж кругла форма і отвір 

посередині. У Монголії діє правило: чим більше защипів на 
верхівці бууз, тим досвідченішою є  господиня. В ідеалі має бути 
33 защипа!

БООРЦОГ – традиційна випічка, яка 
готується в розпеченому жирі (раніше 
– у тваринному, у наші дні зазвичай у 
рослинному). Обов’язково подається 
на Цаган Сар (Новий рік, який у 
Монголії відзначають на початку весни), 

причому як в якості частування, так і в якості подарунка рідним 
(приносять з собою в гості й дарують).
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??         ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
На відстані 50 км від міста Штутгарт (Баден-Вюртемберг, Німеччина) розташоване містечко Швебіш 
Гмюнд. Назва міста «Гмюнд» або «Гемюнд» (від німецького слова «мюнден» – впадати, вливатися) 
часто пов’язана з тим, що поблизу нього річки впадали одна в одну або ж менші потічки впадали у 
велику ріку. Поблизу міста Швебіш Гмюнд маленькі потічки впадали в ріку Ремс. На території колиш-
нього імперського міста Гмюнд (лише в 1938 році його було перейменовано в Швебіш Гмюнд) ще в 
часи Римської імперії існувало поселення, яке зазнало свого розквіту за часів панування династії 
германських королів Гогенштауфенів. У центрі міста, яке гідне того, аби його відвідати й оглянути, 
можна побачити багато церков і монастирів, які є здебільшого католицькими. Реформація в місті не 
знайшла прихильників, а поодиноких мешканців, які приєдналися до руху анабаптистів, було заа-
рештовано, сімох з них  засудили до страти. Лише в ХІХ столітті в Гмюнді оселилася велика кількість 
протестантів. Сьогодні в місті існує також громада Новоапостольської церкви, яка належить до цер-
ковного округу Швебіш Гмюнд. На площі Марктплатц, 25 знаходиться аптека Морен, на фасаді якої 

знаходиться фреска, на якій зображено сцену з Біблії. Її автором є Йозеф Ванненмахер (1722-1780), швабський художник епохи бароко 
й автор фресок, який залишив багату спадщину своїх творів нащадкам території південно-західної Німеччини та Швейцарії, зокрема, і в 
Швебіш Гмюнд. ЯКУ БІБЛІЙНУ СЦЕНУ НА ФАСАДІ АПТЕКИ ВІДОБРАЖАЮТЬ ФРЕСКИ 1763 РОКУ?

Відповідь див. на стор. 2

1. Хто був батьком Ісаака?
А  Авраам 
Б  Ізраїль 
В  Ной 
Г  Лаван

2. Як звали єгипетську слугиню Авраама й мати Ізмаїла?
А Сара
Б Агар
В Кетура
Г Марія

3. Із яких частин складається Святе Письмо, яке є основою 
новоапостольської віри 
А  із Старого Заповіту і Нового Заповіту
Б  із Старого і Нового Заповітів, а також апокрифів
(пізніх книг Старого Заповіту)
В  тільки з Старого Заповіту
Г  тільки з Нового Заповіту

4. Яких учнів, згідно з Євангелієм від Марка, Ісус Христос 
покликав першими слідувати за Ним?
А Івана і Якова
Б  Філіппа і Нафанаїла
В  Фому й Андрія
Г  Симона й Андрія

5. Як називається напрям історії мистецтва, що зародився 
ще перед готикою?
А  Романтизм
Б  Відродження
В  Романський стиль
Г  Класицизм  

6. Хто написав текст пісні «У небо рвуся» (№ 297 в російсько-
мовному пісеннику)?
А Густав Фрідріх Людвіг Кнак 
Б Пауль Герхардт
В Гертардт Терстееген
Г Мартін Лютер

7. Який апостол мав ще ім’я «Зилот», аби відрізнятися від 
свого тезки?
А  Андрій
Б  Іван
В  Павло
Г  Симон

8. Хто є автором Послання до римлян?
А Іван
Б  Павло
В  Петро
Г  Яків

9. Де у Біблії зустрічається заклик «мараната»?
А  2-е Корінтян 5, 10
Б  Діяння апостолів 1, 11
В  Римлян 3, 24
Г  1-е Корінтян 16, 22

10. У якому музеї знаходиться картина Рембрандта Хармен-
са   Ван Рейна «Давид і Йонафан»?
А  в Третьяковській галереї в Москві 
Б  в Луврі в Парижі
В  в Ермітажі в Санкт-Петербурзі
Г  в Лондонській національній галереї
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