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Преображена
громада

В

ідомий і часто цитований афоризм Фрідріха
Ніцше про християнство і християн гласить:
«Аби я повірив у вашого Спасителя, ви мусите співати кращі пісні, й мати, як я гадаю,
більш спасенний вигляд!»
Хоча церковна музика XIX ст. переживала певний
занепад, усе ж відчайдушно звучать слова філософа про те, що по тексту церковних пісень можна
судити про сутність християнства та про його спасенні істини. Твердження про те, що зміни людини
на краще мають відображатися на її поведінці не є
безпідставним.
Під час кожного богослужіння у громаді святкують Святе Причастя. Завдяки цьому таїнству відбувається тісне єднання з Божим Сином, Який став
Людиною, воскрес й повернувся в Божу славу. Не
кожне Святе Причастя, звісно, святкується на достатньо високому рівні й має однаково глибокий
вплив – адже ми, люди, не є досконалими й залежимо від тих чи інших зовнішніх і внутрішніх чинників,
які впливають на нас. Але коли громада святкує
Святе Причастя так, що відчувається присутність
Ісуса Христа, тоді воно сприяє змінам на краще.
Тоді немає місця звинуваченням і докорам. Тоді
долають будь-які перешкоди на шляху до єднання.
Тоді не повертаються знову й знову до минулого.
Тоді протягують руку ближньому, з яким не віталися впродовж багатьох років. Отже, тоді відбувається процес преображення громади, спостерігаються
зміни на краще. І вони мають бути помітними одразу після завершення богослужіння, як тільки відкриваються двері церкви.
Імпульс із богослужіння Першоапостола
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Кіншаса

К
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іншаса, столиця Демократичної Республіки Конго,
є третім за величиною містом на африканському
континенті після Каїра й Лагоса. Населення Кіншаси становить близько 11-13 мільйонів чоловік;
ці дані не є точними; адже державний апарат знаходиться в плачевному стані, як й у цілому вся інфраструктура
країни, яка впродовж багатьох років знаходиться на межі
гуманітарної катастрофи. Згідно з даними Організації
Об’єднаних Націй щодня 440 дітей умирають голодною
смертю у країні, президент якої за строк свого правління набув статків у розмірі близько 15 мільярдів доларів
США. Через численні регіональні конфлікти 4 мільйони
людей змушені постійно рятуватися втечею. Ситуація
у столичному Кіншасі стає дедалі напруженішою, адже
незабаром мають відбутися президентські вибори, які
правитель країни під будь-якими приводом намагається
відстрочити на невизначений термін. Затягування виборів блокує політичні зміни, яких прагне народ країни,
і провокує виникнення заворушень, що можуть втягнути
ДР Конго в чергову громадянську війну.
A.V.
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БОГОСЛУЖІННЯ У КІНШАСІ /
ДЕМОНКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНГО
ДАТА: 29 липня 2018 року
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Сюди привів мене Господь»
(№ 23 у російськомовному пісеннику)
СУПРОВІД: Окружні апостоли Майкл Деппнер
і Марк Уолл, помічники Окружного апостола
Джон Фендт і Джон Соботтка, а також усі апостоли ДР Конго, окрім апостола Канту Кабонго.
КІЛЬКІСТЬ УЧАНИКІВ: бл. 90 000 чоловік
ПРИМІТКА: проводи на заслужений відпочинок апостолів Кум-Бадінг Ханджамба і Садіса
Кумала; зведення у сан апостолів Мерлін Вамба Базоло, Алдін Макоунді Біфіга, Кайеме Мутеба Мутанга Сукаді.
НС, 12/2018
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Слово із Біблії: 2-е Корінтян 4, 17–18

«Бо те, що одну мить триває,– наше легке горе – готує нам
понад усяку міру вічну ваготу слави, нам, що дивимося не
на видиме, а на невидиме. Видиме бо – дочасне, а невидиме
– вічне».

Страждати з Христом

Д

орогі брати й сестри! Сьогодні вранці ми зібралися в Божому домі, аби сповнитися миром Ісуса
Христа. Жодна людина не спроможна дати нам
цей мир, тільки – Ісус Христос. У чому полягає
суть Христового миру? Христос дарує нам милість, прощає
гріхи й таким чином примиряє нас з Богом. Через слово й
таїнства Він додає нам упевненості, що перебуває поруч:
«Не бійся, Я з тобою і Я люблю тебе!» Упевненість у тому, що
Господь Ісус не забуває про мене; що Він любить і підтримує
мене, творить у душі неперевершений мир.
Господь бажає підготувати нас, аби ми ввійшли в Його Царство. У ньому не буде місця ані стражданням, ані горю, ані
несправедливості. У Божому Царстві пануватиме вічний мирі.
Господь уже сьогодні бажає дарувати нам Свій мир. Він бажає
також додавати нам сил, аби ми самі були джерелом Його
миру й несли мир людям зі свого оточення. Для цього Він
учить нас поважати Божі Заповіді. Бо повага до Божих Заповідей є запорукою Божого миру.
Якщо проаналізувати причини конфліктів, то з’ясуємо, що
вони виникають унаслідок нехтування Божими Заповідями.
Господь учить нас ставитися до ближнього так, як ми бажали
би, аби він ставився до нас (Від Матвія 7, 12). Він учить нас також не надто зосереджуватися на земних справах (Від Матвія
6, 33) і на самому собі, й не прагнути власної слави. Якщо ми
поважатимемо Божі Заповіді, то будемо джерелом миру для
людей зі свого оточення.
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Я бажаю, аби новоапостольські християни вашої країни
несли мир людям зі свого оточення й черпали для цього сили
від діяння Святого Духа.

О

тже, я зачитав вам добре відомі слова апостола Павла.
Апостол підбадьорює віруючих Коринфу й каже: «Не
здавайтеся. Ваші теперішні страждання не є надмірно
важкими, бо не триватимуть вічно. Пам’ятайте про славу, яку
Бог подарує вам; вона триватиме вічно!». Ці слова є джерелом
неабиякої утіхи.
І, дійсно, навіть якщо упродовж усього життя нам доведеться зазнавати страждання, то вони в порівнянні з вічністю виявляться незначними. Святий Дух мовить нам: навіть якщо тут,
на землі, тобі доведеться знести чимало страждань, то в Божому Царстві, в Бога та Його Сина, ти перебуватимеш у такій
славі, що й не згадуватимеш про них; якщо твій хрест буде нестерпно важким, то Божа слава буде настільки великою, що,
перебуваючи в ній, ти забудеш про нього.
Якщо ретельніше поміркуємо над цією біблійною цитатою,
то осягнемо її глибокий смисл. Адже апостол Павло наголошував, що страждання, які нам доводиться зазнавати, готують
нам «понад усяку міру вічну ваготу слави». Якщо розмірковувати над цими словами, то збагнемо, що апостол Павло веде
мову не про хвороби й не про страждання, які нам, людям, доводиться зазнавати тут, на землі. Страждання, хвороби, смуток і несправедливість не є передумовою спасіння. У багатьох
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людей відбувається протилежне: нещастя й страждання не
приводять, а віддаляють їх від Бога. Горе, яке вони переживають, не готує їм Божу славу, а перешкоджає осягнути її.
З іншого боку, це можна розуміти так: аби ввійти в Божу славу, то нам тут, на землі, треба чимало страждати, потерпати від
хвороб, бути бідним і зазнавати нужду, й треба бути нещасними. Але це не так. У Боже Царство ввійдуть також люди, які
є здоровими, які живуть добре і які не мають жодної нестачі.
Отже, страждання не є обов’язковою передумовою того, аби
ввійти в Боже Царство.
А що ж тоді мав на увазі апостол Павло? Для цього нам тре-

Хто йде вслід за Ісусом,
той зазнає переслідувань.
ба, як завжди, прочитати всю главу, усе 2-е Послання до корінтян. У ньому апостол Павло пише про Христові страждання. Він
веде зокрема мову про християн, які страждають як заради,
так і за Христа. І тут йдеться не про хвороби, бідність чи нещастя, а про інші страждання. Павло звертається до віруючих,
які спізнали вчення Ісуса Христа. У Нагірній проповіді Ісус вів
мову про тих, які будуть «переслідувані за правду» (Від Матвія
5, 10). А до Своїх учнів Він мовив «Переслідували Мене – переслідуватимуть і вас» (Від Івана 15, 20). Хто йде вслід за Ісусом,
той неодмінно зазнає переслідувань. І не тільки з боку людей.
Переслідування треба також розуміти як намагання сатани
відлучити нас від Христа, Якому ми присягали на вірність. Ось
про яке горе веде тут мову апостол Павло. Це горе людей, які
слідують за Ісусом, і тому, як Він передрікав, зазнають переслідувань.
В іншому місці апостол Павло пішов далі й мовив: «…бо через багато страждань нам треба ввійти в Царство Боже». (Діяння 14, 22). Отже, утиски й страждання є обов’язковою передумовою того, аби ввійти в Боже Царство. Без них годі осягнути
його. Послідовникам Ісуса, як і всім іншим людям, доводиться
також зазнавати земних страждань – хвороби, несправедливість і смерть. Серед новоапостольських християн є також
бідні люди. І коли спалахує війна, то вони, як і всі інші, потерпають від її наслідків.

Щ

о являють собою страждання людей, які слідують за
Христом? Це – спокуси сатани, який бажає відлучити
нас від Христа. Він підступає з нав’язливою думкою:
«Ти виконуєш Заповіді, але яка тобі, власне, з цього користь?
Тобі живеться не краще, ніж іншим. Поглянь-но на злодія,
шахрая чи обманщика? Їм живеться краще, ніж тобі. Ти чесний,
але нещасний. Виконуй те, що я – а не Христос – кажу тобі!»
Люди, які нехтують Божими Заповідями, нерідко є успішними
в житті. А сатана нам каже: «Поглянь-но, які жертви ти приносиш, скільки грошей опускаєш у жертовну скриньку. Де вони?
Їх немає? А тобі їх так не вистачає? Перестань жертвувати!»

М

и слідуємо за Ісусом і тому з нас насміхаються. Нас
вважають слабохарактерними й лякливими, бо ми
не відповідаємо злом на зло. Нас зневажають, бо,
замість мстити, ми прощаємо. Про нас кажуть: «Поглянь-но,
він слабовольний, він не спроможний постояти за себе, не
вміє відомстити!» Саме так виглядає страждання людей, які
зберігають вірність Христові.
Людина, яка слідує за Христом, страждає від власних недоліків і помилок. Це також один із видів страждань, яких
довелося зазнати й апостолові Павлові: «…бо не роблю добра, що його хочу, але чиню зло, якого не хочу» (Римлян 7, 19).
Отже, коли ти бажаєш слідувати за Христом, то страждаєш від
того, що не можеш, як бажаєш, виконувати добро: «Я не бажав
зробити зло, і все ж зробив!» Послідовник Христа страждає
від того, що усвідомлює: «Я – грішник!»
Третій вид страждань: ми прийняли рішення віддати «старого» Адама на смерть і позбуватися будь-яких поглядів, які не
узгоджуються з ученням Ісуса. У кожного з нас є свої погляди
на життя і своя думка про ближнього. І раптом ми починаємо
розуміти: мої погляди не співпадають з ученням Ісуса Христа.
У Нього інше бачення. І починається боротьба, унаслідок якої
нам доводиться відмовлятися від власних поглядів. Ісус закликає нас зрікатися самих себе; тобто позбуватися всього, що не
узгоджується з Його сутністю. Дехто скаже: «Як мені бути? Я, як
і мій батько, маю запальну вдачу й швидко впадаю у гнів». Але
Ісус каже: «Це не відповідає Моїй сутності». І нам доводиться
вести боротьбу з самим собою, позбуватися старої людини й
набувати сутність Ісуса Христа. Отже, аби позбуватися старої

Людина, яка слідує за Христом,
страждає від власних недоліків.

людини, нам доводиться істинно страждати. Нам треба ставити під сумнів самого себе, свою сутність, треба відмовлятися
від власних поглядів – це завдає біль.
Коли Ісус Христос прощався зі Своїми учнями, то порівнював їхній біль розставання з болем жінки, яка народжує немовля: «Журба жінці, коли вона народжує, бо година її вибила» (Від
Івана 16, 21).
Нам також доводиться зазнавати біль, бо, з одного боку, треба віддавати на смерть «старого» Адама, а з іншого – плекати
нове життя.

Ч

етвертий вид страждань людей, які слідують за Христом,
– це страждання, які викликані любов’ю до ближнього.
Хто любить ближнього, той співчуває йому і ділить з ним
страждання. Егоїстові, який живе тільки для себе, невідомі такі
страждання: «Ой, брате, ти занедужав? Як прикро! Сестро, тобі
погано? Я щиро співчуваю!»
Коли любиш свого ближнього, то співчуваєш йому і ділиш з
ним страждання. Бо коли слідуєш за Ісусом, то любиш і співчуваєш так, як Він. На таку любов не завжди відповідають люНС, 12/2018
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Хто любить ближнього, той співчуває йому
і ділить з ним страждання.
бов’ю. Апостол Павло все своє життя присвятив служінню в
церкві. Однак, постійно – про це йдеться в 2-у Посланні до
корінтян – зазнавав нападки, критику й образи з боку навіть
братів.
Він ніс усім любов, на яку мало хто відповідав любов’ю. Навпаки, його критикували, ним нехтували. Але саме такі страждання мають зазнавати ті, які слідують за Христом: на їхню
любов не відповідають любов’ю. Це – Христові страждання.
Згадаймо, як Він страждав: Його зрадили, Його зреклися друзі
й учні.
Отже, любімо братів і сестер по вірі! Хоча вони є недосконалими грішниками. Не раз трапляється, що нас зраджують
ті, яких ми любимо, і це завдає біль. Людина, яка слідує за
Христом, зазнає саме таких страждань. Вона неабияк любить
ближнього, а тому страждає разом з ним.
Згадаю ще про п’ятий і останній вид страждань послідовників Ісуса Христа. Коли Ісус Христос наблизився до Єрусалиму, то, плачучи, мовив: «Якби й ти цього дня зрозуміло те, що
веде до миру! Але тепер воно закрите перед твоїми очима!»
(Від Луки 19, 42). І це страждання послідовники Христа ділять
разом з Ним. Нам боляче, коли ми бачимо, що багато людей
не знають Ісуса Христа. Як би нам хотілося, аби вони мали
спасіння через Христа. Але вони не приймають свідчення про
Нього. Як би нам хотілося, аби ще багато людей разом з нами
взяли участь у Другому Пришесті Христа й у весіллі Агнця на
небесах; однак, це їх не цікавить. Ми бачимо, що є брати й сестри, які запечатані Святим Духом, однак перестали приходити в церкву. Це завдає біль; адже ми бажаємо, щоб вони разом
з нами зазнавали довершення.

8

НС, 12/2018

Д

орогі брати й сестри, я навів приклади п’яти видів
страждань послідовників Ісуса Христа: страждання
внаслідок переслідувань та спокус сатани; страждання через власні недоліки; страждання від того, що бажаємо,
але не можемо творити добро; страждання, викликане відмовою від того, що відлучає нас від Бога й умертвляє «старого»
Адама, а також страждання, викликане співчуттям до ближнього та його небажанням отримати спасіння.
Апостол Павло далі каже: «Так, ці страждання є дочасними й
легкими». Тут можна заперечити: «Вам легко казати – але поставте себе на моє місце!» Нам треба прочитати всю главу цьогоПослання. Павло зазнав чимало страждань заради Христа
й на початку свого Послання писав: «Ми бо не хочемо, брати,
щоб ви не знали про нашу скорботу, яку ми пережили в Азії:
ми були над міру й над силу так пригнічені, що не мали вже
надії і жити. Ми, дійсно, мали самі в собі присуд смерти…» (2-е
Корінтян 1, 8–9). Апостол не писав: «Те, що з нами трапилося,
не гідне уваги й швидко забулося», а навіть підкреслював: «…
ми були над міру й над силу так пригнічені, що не мали вже
надії і жити…» І все це – заради Христа. На початку свого Послання він також писав: «Бо як маємо в нас надмір Христових
страждань, так є в нас через Христа й надмір утішення» (2-е
Корінтян 1, 5).
Отже, Христова утіха полегшувала його страждання!
Коли ми страждаємо заради Христа, то Він утішає
нас, мовлячи: «Бадьортеся! Я бо подолав світ» (Від Івана 16, 33). «Так, тепер ти страждаєш через зло. Однак, не
бійся, Я переміг його. Я вийшов укінці кінців Перемож-

С ЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ
ПОМІЧНИК ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА ДЖОН
СОБОТТКА:
«Першоапостол вів мову
про суть нашої віри»,
– підкреслив помічник
Окружного апостола
Собботка на початку своєї
проповіді. Нам, людям,
коли слухаємо Боже слово, властиво думати про
своє життя: про хвороби, проблеми й негаразди.
Але якщо Бог вирішив би всі наші проблеми і ми
почали б жити безтурботним і щасливим життям, то
чи наблизило це нас до Ісуса Христа? Утім, коли ми
правильно розуміємо страждання заради Христа
й з Божою поміччю вчимося зносити їх, то вони
поглиблюють наші стосунки з Господом.
Зупиняючись на біблійній цитаті й зокрема на
словах апостола Павла: «…дивимося не на видиме,
а на невидиме…», помічник Окружного апостола
говорив про те, що ми не є сліпими й бачимо багато
з того, що захоплює й значною мірою впливає на
нас. «Нехай видиме не перебуває на першому місці
нашого життя, а зосереджуймося насамперед на
невидимому – на Божому Царстві. Звертаймо свою
увагу не на те, що бачимо на власні очі, а на те, на
що Святий Дух відкриває нам очі. Зосереджуймося
на Господній славі, тоді зможемо осягнути її на віки
вічні».

цем! Будь вірний і матимеш частку в Моїй перемозі».
Це – перша втіха, яку ми зазнаємо. А другою втіхою є досвід,
який ми отримуємо внаслідок страждань: Христос перебуває поруч з нами. Він зовсім близько, коли ми заради Нього
зазнаємо страждань. Адже саме тоді, коли ми страждаємо
разом з Христом, то переживаємо богослужіння по-особливому. Тоді в нас складається враження, що священик під час
богослужіння звертається саме до мене; що біблійне слово
стосується виключно ситуації, у якій я перебуваю! «Звідки він
знає, що я саме це зараз переживаю?!» Це Ісус говорить нам:
«Я поруч, Я з тобою!» Тоді ми переживаємо те, у що віримо;
з нами трапляються невеличкі чудеса й ми відчуваємо: «Я не
один. Господь зі мною. Він не забуває про мене і надає допомогу».
Господь посилає нам Свого Посланця, брата чи сестру, які
виконують для нас певну добру справу, і ми кажемо: «Дякую,
Милостивий Боже, що ти послав мені Твого Ангела!» Це – утіха,
яка полегшує нам страждання.
Апостол Павло наголошував також на тому, що нам легше
зносити страждання, якщо ми, як і він, будемо довіряти Богові
й знаємо, що Він ніколи не вимагає від нас чогось неможливого. Він веде зокрема мову про те, що Бог разом з тягарем дає
силу нести його.

ПОМІЧНИК
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА
ДЖОН ФЕНДТ:
«Коли ми завтра повернемося до своїх буднів,
то скажемо собі: «Так, я
готовий страждати разом
з Христом», – наголошував
помічник Окружного апостола Фендт. Але може трапитися так, що хтось нам
скаже: «Ви божевільні, що поступаєте так!» Хіба не
саме так поступав Ісус Христос? Рівняймося на Нього. Він є для нас великим прикладом і взірцем. Ісус
страждав і помер. Він зазнав, здавалося б, поразку і
Його недруги відзначали тріумф перемоги. Та через
три днів Він воскрес з мертвих і змусив ворогів замовкнути. «Отже, нехай ніщо не позбавляє нас сили
духу; пам’ятаймо про Ісуса, Який здобув перемогу;
згадуймо про Нього в своїх молитвах, згадуймо про
Нього під час богослужіння і тоді сповнимося твердою рішимістю осягнути вічну славу, яку Господь
готує для нас»..
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Бог завдяки слову й Святому Причастю наділяє нас силою
перемагати зло, протистояти його спокусам, виявляти любов
й вести боротьбу за власне спасіння. З Божою поміччю ми
зможемо впоратися з цим завданням. Адже Бог наділяє нас
силою знести будь-який тягар. Отже, з Богом та, маючи втіху
від Христа, ти спроможний знести будь-який тягар.
Тепер ми краще розуміємо те, про що писав апостол Павло:
«…наше легке горе готує нам понад усяку міру вічну ваготу
слави…»
Хто виявляє готовність страждати заради і за Христа, той
має працювати над власним спасінням. З Христом ми спроможні здобувати одну за іншою перемогу над сатаною. Так
страждання «готують нам ваготу слави» і спряють нашому
спасінню. Якщо людина страждає через свої гріхи й недоліки,
але, каючись, отримує від Господа милість, то Він ліквідовує її
гріхи. Отже, готовність людини до покаяння сприяє спасінню.
Якщо людина позбувається всього того, що руйнує її єднання з Богом, то вона поглиблює його і готується до вічного єднання з Богом. А людина, яка страждає від того, що інші люди
відхиляють пропозицію спасіння, готує себе таким чином до
майбутньої праці священика Бога й Христа під час Тисячолітнього Царства Миру. Адже одною з причин того, що ми є новоапостольськими християнами є те, що Ісус бажає, аби ми,
будучи священиками під час Тисячолітнього Царства Миру,
допомагали людям усіх епох слідувати за Христом й отримати
відкуплення. Таким є сьогоднішнє послання для нас від Святого Духа.
Дорогі брати й сестри, ми, як і інші люди, зазнаємо фізичних
і духовних страждань. Але Господь утішає нас: «Твоїм стражданням прийде кінець, коли ти перебуватимеш зі Мною; тоді
ти й не згадуватимеш про них». Однак ці слова містять в собі
щось значно більше. Вони охоплюють також тих, які страждають разом з Христом. Ісус дарує їм Свою утіху, аби полегшити
ношу страждань, які сприяють нашому спасінню.
Зберігаймо вірність Ісусові! Ми добре знаємо, що зло намагається спокусити нас. Ми добре знаємо, що людина, яка
виявляє любов, страждає більше, ніж байдужа людина. Ми добре знаємо, що нелегко умертвляти «старого» Адама і ставати
новим створінням у Христі. Але ми готові вірно слідувати за
Ісусом і страждати заради Нього. Адже ці страждання сприяють нашому спасінню.
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Після співпроповідей помічників Окружного апостола
Першоапостол сказав:
Дорогі брати й сестри, < … > Ви знаєте, що я їжджу по світу
й, буває, бачу рекламні плакати релігійних заходів: «Приходьте до нас молитися і слухати Боже слово і ви зазнаєте
зцілення, а також станете багатими!» Ці слова нагадують мені
цитату з Нового Заповіту: «Бо буде час, коли люди не знесуть
здорової науки, але за своїми пожаданнями зберуть навколо
себе вчителів, щоб уприємнювати собі слух» (2-е Тимотея 4,
3). Люди переважно йдуть туди, де їм обіцяють звільнення від
страждань. А я приїхав до вас, аби сказати про те, що треба
страждати разом з Христом!
< … > Ми, буває, звикаємо до своїх недоліків! Ми обіцяємо Господові: «Я уникатиму зла й боротимуся з гріхом». Тепер
спитаймо в себе: «Чи бажаю я йти зручним шляхом?» Коли я
слухаюся Бога й виконую Його Заповіді, то в мене виникають
труднощі; а коли нехтую ними, то – в мене все просто. Приходьмо до Ісуса з щирим каяттям: «Господи, я не виконав добро, яке бажав виконати, а – зло, якого не хотів. Подаруй мені
Твою милість!» Людина, яка приходить до Господа із щирим
каяттям, отримує від Нього під час святкування Святого Причастя милість й утіху. Ми святкуємо Святе Причастя як спомин
про Його смерть і воскресіння. Під час Святого Причастя Ісус
мовить тобі: «Не бійся, Я переміг, Я воскрес і Я воскрешу також
тебе. Разом ми подолаємо зло. Я поруч з тобою, а не десь далеко в небесах, Я зовсім близько, Я з тобою!»

ОСНОВНІ ДУМКИ:
Людина, яка слідує за Христом, страждає заради Нього. Ми страждаємо від посягань зла. Ми шкодуємо про
скоєні помилки й відмовляємося від того, що відлучає
нас від Бога. Ми ділимо страждання ближнього й бажаємо йому спасіння. Ісус утішає тих, які страждають заради
Нього і дарує їм спасіння.
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ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ
МАЙКЛ ДЕППНЕР

Вірність

І

снує крилатий вислів: «На відстані любов міцніє». Він,
ймовірно, передає бажання закоханих легше зносити тимчасове розставання й тамує біль розлуки. Є й
інший вислів, який виражає протилежне: «Зникне з
очей, зійде з думки». Поверхневі стосунки не витримують
випробовування розлукою.
Відстань для любові – неначе вітер для вогню. Вона гасить незначне й роздмухує велике полум’я любові. Коли
ми знаходимося разом з іншими в Божому домі або складаємо біля вівтаря обітницю, тоді наша любов є великою.
А коли приходять будні з проблемами, а громада далеко
й немає підтримки з боку братів і сестер, тоді можуть виникати труднощі. Тоді наша вірність проходить перевірку
на міцність.
З минулих повідомлень ми знаємо про те, що, бувало,
мешканці цілих сіл приймали хрещення Водою і Святе Запечатання, як тільки довідувалися про вчення апостолів.
Згодом хтось інший проповідував інакше вчення й усе
село слідувало за ним. Йосиф, однак, коли жив у Єгипті,
усе ж зберіг Богові вірність, хоча знаходився далеко від
своєї сім’ї і друзів, і жив у середовищі чужої культури.
Вірність проходить також випробо-

вування часом. Молоді закохані спочатку готові разом
переплисти через океан чи підкорити найвищу гору, та
згодом невеличка калюжа чи незначний пагорб можуть
здаватися їм не під силу. Вірність ґрунтується на фундаменті любові, істинної любові, яка здатна витримати випробовування часом, відстанню й складними життєвими
обставинами. Адже саме вірність є істинним прояом любові. У Євангелії мовиться про те, що вірність треба виявляти не на словах, а на ділі – навіть в думках, бо слова й
учинки зароджуються в нашому серці.
Коли діти затіяли суперечку, то батьки, намагаючись їх
примирити, наполягають: «Скажіть, що ви жалкуєте про
це. Подайте один одному руку. Пробачте один одному!»
І діти нерідко щиро відповідають «Так!» Та через декілька годин чи навіть хвилин повертаються до попереднього. Коріння проблеми заховані значно глибше. Нерідко
люди, навіть подаючи руку один одному, мають протилежний настрій серця.
Псалом 101 приписують перу Давида. Він є присягою,
яку цар виголошував під час коронації. У ній Давид висловлює бажання правити в оточенні вірних людей. Аби
зберегти вірність Христові, важливо оточувати себе вірними людьми, які в нелегкий час випробовувань будуть
подавати нам приклад для наслідування. Заохочуймо
один одного в громаді виявляти вірність і молімося один
за одного. Шукаймо близькості з нашим вірним Богом, з
Христом, Спасителем і Нареченим наших душ. Нехай між
нами і Господом ніколи не виникає відстань! Завжди перебуваймо поруч з Ним.
Майкл Деппнер

Окружному апостолові Майклу Деппнеру інколи на мотоциклі доводиться добиратися до парафіян конголезьких громад
НС, 12/2018
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МІРКУВАТИ –
СЛІДУВАТИ
«Усе перевіряйте!»

Фото: © Robert Kneschke – stock.adobe.com

Г

учна вечірка в розпалі. Усі присутні в
піднесеному настрої. Веселяться, жартують, розповідають один одному анекдоти. Лунає гучний сміх. Раптом хтось
дає волю своєму талантові й починає глузливо мавпувати з братів і сестер громади. Присутні надривно сміються, а хтось від нестримного сміху ледве вимовляє: «Годі! Перестань,
а то животи в нас зараз луснуть!»
У неділю вранці я зустрічаюся з братами й
сестрами, з яких ми вчора ввечері так щиро
насміхалися. І дійсно, сестра, неначе качка,
перекидається з боку на бік.
А в брата, з якого вчора мавпували, дійсно,
після кожного речення смикається повіка.
Вітаючись з ними, я ледь тамую сміх. А от
коли проповідник замість «Отче» вимовляє
«Отце», то я не стримуюся й починаю хіхікати. Аби вгамуватися, я навіть щипаю себе в
ногу. Під час богослужіння він повторював,
не мало не багато, а аж 27 раз «Отце». Раніше
я цього ніколи не помічав і це не заважало
мені слухати проповідь. А тепер його недолік здається мені настільки забавним, що
я, підраховуючи помилки, нехтую проповіддю.
Брати і сестри, які сиділи поруч зі мною на
лаві, не могли не помітити мого хіхікання і
після богослужіння поцікавилися, що такого
смішного було в проповіді священика. Усміхаючись, я привертаю їхню увагу до хибної
вимови проповідника. Однак, не знаходжу в
них підтримки; я тільки наштовхуюся на здивований вираз обличчя. Одна сестра наводить цитату апостола Павла: «Усе перевіряйте; тримайте те, що добре», повертається і
йде.
Спершу я не зрозумів, що вона хотіла цим
сказати. Та згодом збагнув: зосередившись

на кумедному, я знехтував головним, добрим. Адже не можна служити двом панам.
Бо одному з них доведеться віддати перевагу.
«Триматися доброго!» Про чашу, яка багато років тому перевернулася під час одного з
богослужінь, я пам’ятаю добре; а про біблійну цитату й головну думку цього богослужіння я вже давно забув. Нам людям властиво
запам’ятовувати щось надзвичайне – навіть,
якщо воно безглузде й непотрібне. Усі ми
помічаємо чорну цяточку на білому ватмані,
а життєво важливі речі й любов, яку до нас
виявили, часто губляться в потоці щоденної
інформації, яка поглинає нас .
Отже, що нам треба зберігати? Чого треба триматися? Апостол Павло радить віруючим триматися доброго. Вірити – це не
означає бездумно плисти за течією, а день
у день приймати правильні рішення: триматися доброго й уникати зла в будь-яких
його проявах. Апостол Павло бажає, аби
християни були зрілими й здатними брати
на себе відповідальність за свої вчинки; аби
Святий Дух і Боже слово були для них критерієм визначення життєво важливих пріоритетів. Отже, віра передбачає свободу й
додає упевненості, аби ми, перевіряючи самих себе, навчилися правильно розславляти
пріоритети. Віра дає нам шанс виявляти зло
й уникати його навіть, якщо воно ховається
за личиною кумедного й невинного.
«Сам же Бог миру нехай освятить вас цілковито, і нехай уся ваша істота – дух і душа,
і тіло – буде збережена без плями на прихід
Господа нашого Ісуса Христа». Рівняймося на
цю заступницьку молитву апостола Павла за
солунян, коли досліджуємо, що є добре.
НС, 12/2018
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Молитва
допомагає!
Брат по вірі розповів, як
визнання віри допомогло
йому пережити Божу поміч.

Турбота біля
лікарняного
ліжка
Брат по вірі
розповів, як він
по-особливому пережив
Господню близькість.
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ій брат є власником великого
фруктового саду. Того року плодові дерева щедро вродили і
брат попросив мене приходити двічі на
тиждень, аби допомогти швидко зібрати
врожай.
Минулого тижня мій брат, поміж іншим, поцікавився у мене, чи ходжу я ще
до церкви. Сам він кілька років тому вийшов із церкви. «Звісно, – сказав я, – окрім
цього, я співаю в хорі й інколи граю на органі, якщо наші органісти з тих чи інших
причин не можуть грати». Моя відповідь
спантеличила, очевидно, мого брата. Він
не знав, що відповісти, і промовчав.
Одного дня моя машина зламалася і я
не міг поїхати до брата. Я зателефонував
йому й повідомив про поламку. «Жодних
проблем», – сказав він і вирішив поїхати по мене на своєму позашляховику,
а потім запропонував відвести додому.
Сказано – зроблено. Після того, як ми

Я

к грім з ясного неба в мене, відносно здорової людини, почалися нестерпні болі в області шийних хребців. Коли навіть найсильніші
знеболювальні перестали допомагати,
то в неділю вранці мене доправили
у відділення невідкладної допомоги
спеціалізованої ортопедичної клініки.
Перед виїздом із дому я попросив свою
дружину взяти до рук Святе Писання й
відшукати у ньому біблійну цитату підтримки. Вона навмання відкрила Біблію
й прочитала: «Як лань прагне до водних
потоків, так душа моя прагне до Тебе,
Боже.» «Саме так, мабуть, люди зі сторони
сприймають мої стогони від болю», – промовив я.
Унаслідок комп’ютерної томографії в
мене діагностували абсцес у ділянці шийного відділу хребта. Мене одразу ж оперували, аби зменшити тиск і зняти біль,
і таким чином звести до мінімуму ризик
негативних наслідків. Через два дні, за
кілька хвилин до наступної операції, до
мене завітав душпастир клініки, католицький диякон. Мене вразили його лагід-

вивантажили яблука в мене вдома й брат
зібрався повертатися, його машина не заводилася. Усі намагання завести машину
виявилися марними; заряд акумулятора
ставав усе слабшим. Брат підняв капот,
але не знайшов там нічого підозрілого.
Він пояснив мені: оскільки автомобіль новий і знаходиться на гарантійному обслуговуванні, то він не має права ремонтувати його власноруч, і, на щастя чи нещастя,
змушений викликати евакуатор.
Я відійшов у сторону й щиро помолився до Бога, потім повернувся й сказав
братові: «Спробуй-но ще раз!» Він махнув рукою, та все ж попрямував до автомобіля, хоча обличчя передавало сумнів. Тоді брат сів в автомобіль і повернув
ключ запалу – мотор завівся з першого
разу! Мій брат похитав головою, а я відповів: «Бачиш, молитва допомагає!» Я
щиро подякував Богові за надану поміч.
М.К.

на вдача й чуйність; і ми швидко знайшли
спільну мову. Коли він зібрався йти, я попросив його помолитися разом зі мною.
Він поцікавився, як ми, новоапостольські
християни, це робимо. Я розповів йому,
що молимося ми, зазвичай, у довільній
формі. Але я попросив його помолитися
так, як це заведено в його церкві. Потім
він поцікавився, чи може покласти в основу молитви один із псалмів, і я відповів:
«Звісно!»
Трохи погортавши Святе Писання, диякон мовив: «О, мені здається, я знайшов
вірш, який вам сьогодні потрібний» – і
прочитав із Псалма 41: «Як лань прагне
до водних потоків, так душа моя прагне
до тебе, Боже».
Годі передати словами почуття близькості й турботи Небесного Отця, які охопили мене в цей момент. Зворушений
пережитим, я розповів цьому привітному
диякону деталі того, що трапилося й він
щиро радів разом зі мною. Зазнавши таку
втіху, я довірливо віддав себе в лікарські
руки.
Р.Х.

Фото: © Africa Studio -– stock.adobe.com
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ВІРА І СУСПІЛЬС ТВО | «МИ, ДІТИ»

У цій статті м
и публікуєм
о додаткови
ки «Із Біблії»
й матеріал до
часопису «М
рубрии, діти».

Хвороби й лікарства
в біблійні часи
В епоху Старого Завіту медицина в Ізраїлі була на низькому рівні. Ізраїльтяни вірили, що недуги
й зцілення походять від Бога. «Я бо Господь, твій Цілитель», – сказано в книзі Вихід 15, 26. Однак
ізраїльтяни все ж знали про деякі методи лікування.

П

хворів, той МОЛИВСЯ до Нього й просив про зцілення.
Про ІСУСА повідомляється, що Він зцілював хворих. Він робив це шляхом накладання рук й молитви, вимовляючи певні
слова чи доторкаючись до хворого. Чудеса зцілення свідчили
про повноваження Ісуса прощати гріхи.
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роказа, висип, свербіж, лихоманка, сліпота, німота,
глухота, гнійники, психічні розлади й душевні хвороби, параліч, епідемії та поранення – про ці НЕДУГИ найчастіше згадується в Біблії.
Для лікування цих хвороб у біблійні часи використовували
ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ, з яких виготовляли ліки. Особливо цінним у ті часи був БАЛЬЗАМ. Цю мазь виготовляли з оливкової
олії та так званих бальзамних дерев, до складу яких входили
смоли й ефірні олії. Коли людина травмувалася чи в неї на тілі
з’являвся висип, то їй наносили олії й мазі, а зверху накладали
пов’язку.
Для дезінфекції гнійних ран використовували ВИНО, яким
вбивали збудників хвороб. Вино використовували також як
знеболювальний засіб. Вино змішане з мирро давали пити
Христові, аби зменшити Його страждання.
При наривах накладали ПЛАСТИРІ з фіги (смокви). При переломах кінцівок накладали шину й закріпляли її БАНДАЖЕМ.
Однак істинним цілителем завжди вважали БОГА. Хто

НС, 12/2018

15

хіву
обистого ар
Фото: із ос

м
рн є фахівце
айке Фінне
ики й
ар
уз
М
м
:
,
РА
ки
и
О
ат
ПРО АВТ
гіки з матем кільним духовго
да
пе
ї
спеціально
ителем і ш
м.
працює вч
ових шкіл
релігії. Вона
й із початк
ні
од
ь,
в
ит
м
од
ко
ов
ни
пр
ав
ним наст
М. Фіннерн
оімеччина).
ми своєї гр
Гамбурга (Н
релігії з діть р.
з
я
тт
ня
за
о,
хо
й
ог
чи
ць
окрім
ний дитя
лює окруж
мади й очо

ІНКЛЮЗІЯ (ЗАЛУЧЕННЯ) – ЯК НАВЧИТИ ДІТЕЙ ПОВАЖАТИ ІНШИХ ЛЮДЕЙ

Нік є іншим
Під час богослужіння Емілі сидить поруч з мамою. Ніжки Емілі ще не досягають підлоги. Дівчинка
залюбки помахала б ними, але не наважується цього робити. Вона якось ударила своєю ногою
лавку попереду, і всі, хто сиділи поруч, обернулися на стукіт. «Припини дриґати ногами, ти вже
не маленька!» - зауважила мама. Емілі докладає максимум зусиль, аби сидіти спокійно, як і належиться дівчинці-школярці. Раптом Емілі помічає Ніка, який сидить на сусідній лаві. Нік на два роки
старший від Емілі, але він дриґає ногами. Він не сидить так, як належить сидіти в церкві, а заліз
під лаву! Інколи під час богослужіння він починає голосно говорити! І його за це ніхто не сварить.
Адже Нік «відрізняється» від інших. Емілі також має інколи бажання бути іншою.

Л

ікарі ретельно спостерігають за плодом дитиною ще
до її народження. Вони стежать за серцебиттям, зростом і вагою плоду й співставляють результати з даними таблиці: Чи розвивається дитина нормально?
Чи все з нею гаразд? Після народження спостереження за дитиною продовжуються: у якому віці вона має сидіти, їсти кашу,
спинатися на ніжки, повзати, ходити, розмовляти?
Батьки відзначають кожен успіх дитини. Якщо хтось із ровесників демонструє кращі успіхи від їхньої дитини, то батьки одразу починають непокоїтись і запитувати в себе: «Чи це нормально? Можливо, треба щось робити?» За будь-яку ціну треба,
як вони гадають, позбутись відхилень від норми, порушень
розвитку. Щонайпізніше в шкільному віці точно визначено для
дитини, що й коли їй потрібно вміти. Наші діти звикли вже до
того, що їх постійно порівнюють з однолітками, дають оцінку їхнім успіхам. Вони починають розуміти, що не повинні мати відхилень від загальноприйнятих норм, навпаки, від них щоразу
очікують усе кращих результатів. Тому в дітей може скластися
враження, що їх оцінюють відповідно до їхніх успіхів. Однак, однією з вимог конституції більшості країн світу є повага до люд-
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ської гідності. Вона є однією з найвищих соціальних цінностей і
ніхто не має права посягати на неї. Ця норма права ґрунтується
на беззастережному визнанні кожного індивіда й вияву поваги
до нього.

Образ і подоба Божа
Християнство пішло ще дальше. Гідність людини ґрунтується на
тому, що вона є Божим дитям: «Бог тебе любить таким, як ти є».
Цінність життя вимірюється не особистими досягненнями, як це
часто трапляється в нашому суспільстві, а ґрунтується на Божій
любові. В історії про створення світу мовиться: «Сотворімо людину на Наш образ і на Нашу подобу…» (Буття 1, 26). З одного
боку, можна скористатися цією біблійною цитатою як доказом
того, що людина, будучи образом і подобою Бога, представляє
собою цінність і гідність. З іншого боку, у цій цитаті міститься
протиріччя, якщо вважати вади в розвитку людини частиною
Божого творіння. Деякі теологи розуміють під Божою подобою
не фізичну схожість людини із Богом, а як дане їй доручення,
яке полягає в тому, аби управляти Божим творінням. Таке трактування дозволяє людям із певними фізичними вадами також

Фото: © denys_kuvaiev – stock.adobe.com
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почувати себе подібними до Бога.
Вони також можуть вважати себе бездоганним Божим творінням, поки виконують Його доручення відповідно до своїх можливостей. Із вище сказаного можна зробити висновок про те,
що, незалежно від трактування, кожна людина є гідною поваги
й визнання, що є рівноправним Божим творінням. Тому кожна
дитина має усвідомлювати, що вона є неодмінно бажаною для
Бога, й що Він любить її. Із віри в це вона черпає сили та, сповнена надії й довіри, йде назустріч своєму майбутньому.

те, якими мають бути наші вчинки, які вони можуть мати наслід-

Чи справедливий Бог?

існуючий стан речей. Ісус не боявся доторкатися до тих, кого

Кожна людина є Божим творінням, у тому числі – люди з вадами.
Але чому людям доводиться жити в різних умовах? Чому не всі
люди мають однакові шанси? Хто вбачає в земній і тлінній плоті
форму існування, яку потрібно подолати, той мав би вважати
душу з її Божественним походженням істинною людиною. Таке
ставлення призвело б до самовідчуження та роздвоєності, до
зневаги до тілесного. Подібне розуміння, у свою чергу, ускладнює завдання людини приймати власні вади. Якщо сама людина не вважає власні вади частиною самого себе, то як стороння
людина має ставитися до них? Заперечення власних вад чи позірних недоліків викликає в людини бажання дистанціюватися
від болю й вад інших членів суспільства. У результаті: замість
того, щоб визнати людину з вадою розвитку й створити суспільство, де буде також місце для такої людини, ми намагаємося
боротися з цією вадою, а саму людину – «прилаштовувати» до
суспільства. Апостол Павло навів приклад того, як людина має
визнавати власні фізичні вади. Він був особливо близьким до
Христа не через свою ваду. Однак, цінував Христа, бо Він укріпляв його у вірі. Фізичні страждання не принесли особисто апостолові Павлу жодних переваг, але вони були корисними для
перших християн, які слідували за ним і брали з нього приклад.
Окрім цього, апостол Павло черпав надію з віри у вічне життя,
яку він виражав тим, що визнавав свої страждання і не вельми
наполягав на необхідності їх цілковитого подолання. У Новому
творінні усі люди зазнають преображення, незалежно від того
мали вони фізичні вади чи ні.

Ісус – взірець
Прекрасний приклад інклюзії, тобто залучення людини до суспільства, подав Ісус Христос. Він прийшов на цей світ в образі
людини, чим засвідчив, що Всемогутній Бог звертається саме до
найбільш нужденних. Якщо ми хочемо брати з приклад з Ісуса,
то не достатньо просто захоплюватися Його вчинками. Він був
не лише недосяжно Божественним. Своїми вчинками Ісус засвідчив нам, людям, Свою близькість до нас. Ісус не лише започаткував вчення про милосердя, але й продемонстрував його
на ділі всім Своїм життям. Хто бажає жити за законами інклюзії,
не має права жити ілюзіями. Інклюзія передбачає активні вчинки. Ми не здатні повторити чудеса, які творив Ісус, але ми можемо брати з Нього приклад. За вчинками Ісуса можна судити про

ки й до яких конфліктів можуть призводити. Ісус наголошував
на тому, що Бог любить усіх без винятку й створив цим самим
нову інклюзію, яка зруйнувала межі старого мислення. При
цьому Він відкрито критикував упереджене ставлення Своїх
сучасників й переступав межі заборон, аби закласти наріжний
камінь для справжньої інклюзії. Зцілюючи хворих, Він зрушив із
місця щось закостеніле.
Ісусові чудеса зцілення є доказом того, що треба змінювати
не хотіли торкатися інші. Він спілкувався з психічно хворими
людьми, яких вважали одержимими. Він спілкувався із ними й
ставився до них серйозно. Одного разу Ісус Христос підійшов у
синагозі до важко хворого чоловіка, який стояв осторонь, узяв
його за праву руку й підвів до центру синагоги. Цей приклад
свідчить про скасування розмежування й беззастережну любов
Бога до всіх людей.
При цьому Сам Ісус ніколи не сторонився людей, якими нехтували в суспільстві. Він вступав у суперечки й дискусії й відстоював
точку зору людей, які «випадали» із існуючої суспільної системи.
Ісус Христос доводив таким чином справедливість Божого Царства. Ісус благовістив про Боже Царство й утілював його в життя через примирення з грішниками, через зцілення людей від
духовних, фізичних і соціальних недуг. Він показав людям Бога,
Який обдаровує людей любов’ю; Який учить і закликає їх ділитися з ближніми справедливістю, милосердям та примирення,
якими Він наділяв їх. Тому звертаймо увагу на нужденних, обтяжених проблемами, а також за тих, за яких нікому заступитись.

Як ми приймаємо інших людей?
Люди живуть у суспільстві та є залежними один від одного. Вони
є різними і це збагачує людське життя. Хто має бажання допомагати людині з певними вадами фізичного розвитку, той ризикує
робити це винятково з жалості й ставить цю людину в залежність від своєї допомоги. Надаючи людині допомогу, ми не маємо переслідувати мету возвеличити себе таким чином. Замість
цього треба намагатися допомагати людині осягнути стан гідності й для цього боротися проти того, аби його хвороба не
була перепоною для життя у суспільстві. Ставлення Ісуса до людей з вадами є для нас прикладом для здійснення правильної
інклюзії: Він неупереджено ставився до всіх людей, у тому числі
до людей з фізичними вадами, а вони щиро вірили й довіряли
йому, не обмежуючи себе існуючими суспільними правилами
й законами. Яскравим прикладом цього є Його притча про милосердного самаритянина: нею Ісус закликав людей виявляти
співчуття до страждань ближнього, а також до активних дій:
«Отож, іди й поступай так само!»
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Удаваний християнин
Релігія знову стає популярною, християнські цінності набувають ваги в суспільстві; люди, яких
не цікавила релігія, повертаються до духовності. Чи змінився дух часу? Можливо, це – ренесанс
віри? Роздуми про актуальне явище.

«С

екуляризація (ред. звільнення суспільства від
релігійного впливу) проходить випробування
на міцність», «Бути християнином знову популярно», «Злет замість занепаду», «Зважуватися вірити?» – так або приблизно так звучать заголовки актуальних публікацій, присвячених ролі релігії в сучасному світі.
Упродовж тривалого часу в суспільстві побутувала думка
про те, що релігія, насамперед християнство, зникає у Європі й представляє для людей інтерес тільки як історичне чи
музейне надбання минулого. Але маятник історії качнувся,
здається, в протилежний бік. І вже не церква, а віра, духовне
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начало чи навіть містика стають предметом популярних наукових досліджень, які намагаються з’ясувати, які теми цікавитимуть людей у найближчому майбутньому.

Сповідування християнських цінностей –
ознака зростаючої віри?
У наші дні не тільки політики в робочих кабінетах рішуче
виступають на захист християнської віри, а в ток-шоу клянуться, що сповідують «християнські цінності». Сьогодні
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будь-яка людина має право сповідувати християнську віру

Тому в наші дні у суспільстві має відбуватися справжнє

й ходити до церкви, не зазнаючи осуду з боку свого оточен-

відродження християнства, зокрема, ще й у негативному

ня. Деякі відомі особистості навіть сподіваються покращити

ставленні до всюдисущого власного «Я» в ЗМІ. На практиці

свій імідж у суспільстві, даючи інтерв’ю, під час яких визна-

це означає поставити край постійній саморекламі в соціаль-

ють, що вдома перед їжею моляться, а дитині перед сном чи-

них мережах.

тають біблійні історії.
Чи є це ознакою ренесансу (= відродження) віри, а чи новий тренд нагадує швидше історію про хворого-іпохондри-

Релігійна ідентифікація як засіб розмежування

Фото: © Joseph - stock.adobe.com

ка, якому нічого не бракує, але він бігає від одного лікаря
до іншого й усім розповідає, як погано почуває себе? Отже,

Нова тенденція релігійності суспільства реалізується

йдеться про людину, яка вдає з себе християнина і перед

якось сумнівно: люди стверджують, що віра є підвалиною

ввімкненими камерами присягає, що сповідує християнсь-

всіх їхніх життєвих цінностей й одночасно використовують

кі цінності, а насправді не має жодного уявлення про те, що

її як засіб розмежування. Деякі релігійні групи відмежовують

говорить? Адже бути християнином означає насамперед не

себе від інших; їхня самобутність полягає виключно в їхньо-

бути високої думки про себе.

му відмежуванні від інших людей.

Перша Божа заповідь закликає нас молитися тільки до

Але християнство й спільнота християн як братів і сестер

Бога й не мати, окрім Бога, інших божків. «Я – Господь, твій

ґрунтується не на спільно визначених цінностях чи пра-

Бог». Хто дотримується цієї заповіді, той живе за принципом:

вилах, не на спільному походженні, не на самобутності за-

«Бог є Господом над усіма, також наді мною». Із цієї первісної

критої групи. Бути християнином означає плекати особисті

формули біблійного монотеїзму випливає розуміння людсь-

стосунки з Ісусом Христом. Завдяки вірі людина стає христи-

кої сутності, яке є діаметрально протилежним до сучасного

янином. Апостол Павло недвозначно говорив про це, коли

розуміння людиною самої себе: «Я – людина і владарюю над

виступав проти будь-яких заходів виключення з громади

усім. Моя думка має вагу. Усі мають знати, що я вважаю пра-

окремих груп за етнічними ознаками і винятковими моделя-

вильним і важливим».

ми.

«Людина є мірилом усіх речей». Ця сформульована свого

Під час політичної боротьби також не варто привселюдно

часу просвітителями теза символізувала світ, у якому життя

демонструвати свою приналежність до християнства. Апо-

мало бути більш гуманним, справедливим, вільним; у яко-

стол Павло закликав християн повсякчас пам’ятати про це.

му людина має право на самоутвердження. Але ця теза, як

Незважаючи на це, християнські фундаменталісти досі ви-

і багато інших ідеалів Просвітництва, з плином часу набула

користовують релігію в політичних цілях. Вони забувають

цілком протилежного значення. Людина, яка була мірою всіх

при цьому про сутність християнства та його послання про

речей, стала егоцентричною й байдужою як до оточуючого

Царство, яке не від цього світу. Ідеологічна суміш із цінно-

світу, так і до людей, які її оточують. Сповнена егоїзму, вона

стей західного суспільства, національної самосвідомості та

почала займатися самоаналізом, який у тисячі разів укріпив

християнської традиції нехтує універсальною формулою

її власне «Его». Його результати ми спостерігаємо сьогодні в

Ісусового вчення: Нема юдея, ані римлянина, ані грека, – ні

нашому суспільстві скрізь: поява великої кількості малень-

українця, ані «іноземця», «бо всі ви одно у Христі» (Галатів

ких «нарцисів», яких цікавить тільки формування й забезпе-

3, 28). Цю настанову апостола Павла, великого універсаліста,

чення власного іміджу.

багато християн досі не засвоїли.

Метою сповідування християнства не може бути підви-

Без сумніву, приємно усвідомлювати, що релігія й віра зно-

щення власної ринкової вартості. Використання релігії з

ву стали популярними. Так можна створити противагу циніз-

корисливою метою – для створення та забезпечення влас-

му, безцеремонності та ненависті в публічних дискусіях. Але

ного іміджу, не має нічого спільного з істинною вірою, а є її

вбачати в релігії виключно засіб для згуртування суспіль-

спотвореним відображенням. Оскільки бути християнином

ства або один із видів маркетингового інструменту означає

означає: «Не я живу, а Христос у мені», тобто, християнин

не розуміти й недооцінювати її істинного значення. Уреш-

вирізняється з-поміж інших ставленням до себе самого, до

ті-решт, занепад християнства зможуть пережити тільки ті

власного «Я». Він намагається жити за принципом «Більше

християни, які свідомо сповідують свою віру й водночас не є

Христа – менше мене самого».

високої думки про себе.
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ЗІБРАННЯ АПОСТОЛА А. БУДНИКА ІЗ СЛУЖИТЕЛЯМИ
ЦЕРКВИ ТА ЇХНІМИ ДРУЖИНАМИ В ОКРУГАХ УКРАЇНИ
Зібрання апостола А. Будника із служителями Церкви та їхніми дружинами є неабияким джерелом
Христової й апостольської наснаги та духовного натхнення. Вони проходять щороку в усіх трьох
округах України, які очолюють: окружний старійшина О. Таран - «Україна-Схід»; окружний старійшина Р. Пальм – «Україна-Центр» й окружний старійшина П. Бих – «Україна-Захід». Надавати підтримку
апостолові та здійснювати духовну працю в округах їм допомагають окружні євангелісти, а також
настоятелі громад, пастирі, євангелісти, священики й диякони. Усі вони виконують душпастирську
й богослужебну роботу добровільно, а переважна більшість з них – на громадських засадах. Разом з
апостолом вони гуртують і підготовлюють Христову Церкву до Другого Пришестя Ісуса Христа.
Зібрання апостола складається із двох важливих заходів: богослужіння апостола для служителів
та їхніх дружин і семінару для служителів Церкви.

З 11 до 13 травня 2018 року в м. Києві проходило щорічне Зібрання апостола А. Будника зі служителями Церкви та їхніми дружинами округу «Україна-Центр», до якого належать громади Київської, Харківської, Полтавської,
Черкаської, Чернігівської, Сумської, Вінницької, Житомирської та Луганської
областей. На цю зустріч були запрошені також вдови священнослужителів,
які відійшли у вічність.
Центральним заходом таких зустрічей є, насамперед, богослужіння
апостола, а також семінар для служителів Церкви. Однак, дуже важливим й
вельми необхідним моментом цих зустрічей є особисте спілкування їх учасників як з апостолом, так і один з одним.
У суботу, 12 травня 2018 року, відбулося богослужіння для священнослужителів і їхніх дружин, в основу якого апостол поклав біблійну цитату з
Книги Чисел 14, 24: «Слугу ж мого Калева, за те, що був іншого духу та вірно слідував за Мною, введу я в землю, до якої він уже ходив,
і нащадки його володітимуть нею».
А в другій половині дня проходив семінар для священнослужителів Церкви. Для його проведення апостол використав цитату
з 2-го Петра 3, 18: «…але ростіть у благодаті та спізнанні Господа нашого і Спаса Ісуса Христа: Йому слава і тепер, і по день вічний!
Амінь». Апостол дав настанови братам по вірі й закликав їх здійснювати активне служіння, а також відповів на питання, які хвилювали священнослужителів.
Дружини священнослужителів мали в цей час змогу провести приємне спілкування під час захоплюючої екскурсії по Києву під
назвою «Таємниці старого Подолу».
Цей насичений подіями день завершився святковою вечерею, під час якої священнослужителі та їхні дружини мали можливість
поспілкуватися й обговорити теми, які цікавлять усіх, поділитися думками, обмінятися досвідом й укріпити один одного в вірі. Із
радісним настроєм деякі священнослужителі того ж вечора повернулися в свої громади, аби недільного дня провести богослужін-
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ня для братів і сестер по вірі.
13 травня 2018 року, у неділю,
апостол провів богослужіння для
Київської громади, у якому, окрім
учасників Зібрання, взяли участь
місцеві брати й сестри. Це було для
них особливим благословенням. В
основу своєї проповіді апостол поклав цитату з Євангелія від Матвія
1, 24: «... Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній: прийняв свою жінку». Після
богослужіння укріплені радісним
спілкуванням учасники семінару
повернулися у ввірені їм громади
для подальшої праці на ниві Божої
справи.

ЦЕРКОВНИЙ ОКРУГ «УКРАЇНА-СХІД»

З 1-го до 3-го червня 2018 року проходило Зібрання апостола
А. Будника зі служителями Церкви та їхніми дружинами, у рамках якого відбулося богослужіння апостола, а також семінар для
служителів Церкви. Цього разу місцем зустрічі обрали м. Одесу –
«перлину біля моря».
Учасники Зібрання ще в п’ятницю приїхали в Одесу й за спільною вечерею провели вечір у радісному спілкуванні. Літак, на
якому мав прилетіти апостол, затримався; він приземлився в аеропорту м. Одеси вночі, тому радість зустрічі з апостолом довелося відкласти на наступний день.
У суботу вранці під час сніданку всі учасники Зібрання радісно зустрічали апостола. На богослужінні для священнослужителів
і їхніх дружин, яке проходило в приміщенні прекрасної церкви,
апостол служив біблійним словом «Отак коли ви, злими бувши,
умієте давати дітям вашим дари добрі, оскільки більш Отець небесний дасть Святого Духа тим, що у Нього просять!» (Від Луки 11,13).
Після короткого обіду апостол провів семінар зі священнослужителями, поінформував їх про стан справ у Церкві, нагадав про
важливі моменти служіння в сьогоднішніх реаліях. Кожен служитель Церкви мав змогу поставити апостолу запитання, які турбували його, й обговорити актуальні проблеми з апостолом і братами по служінню.
Під час цього семінару дружини служителів Церкви залюбки гуляли вулицями прекрасного міста Одеси.
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У неділю, 3 липня 2018 року, апостол провів богослужіння в громаді Одеси. В його основу він поклав біблійну цитату «…хай
прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі...» (Від Матвія 6, 10).
Після богослужіння брати й сестри мали можливість поспілкуватися з апостолом, а також зі священнослужителями та їхніми
дружинами з інших регіонів. Після короткого обіду й прощання з апостолом служителі Церкви та їхні дружини, сповнені радості й
духовних сил, вирушили додому для подальшого служіння на благо Господньої Справи.

ЦЕРКОВНИЙ ОКРУГ «УКРАЇНА-ЗАХІД»

Цьогорічне Зібрання апостола
А. Будника зі служителями Церкви
та їхніми дружинами округу «Україна-Захід» проходило в галицькому
Тернополі, яке розташоване в центральній частині округу, а тому до
нього можна комфортно звідусіль
доїхати.
На свій важливий щорічний
церковний захід учасники прибули ще в п’ятницю, 21 вересня 2018
року. Після того, як оселилися в готелі й дещо відпочили від тривалої
дороги, вони зібралися на спільну
з апостолом вечерю, під час якої
мали змогу поспілкуватися не тільки один з одним, а й безпосередньо
з апостолом. Адже їм не часто випадає така нагода. Апостол не проминув жодного служителя Церкви й жодну дружину: кожному
приділив увагу, до кожного зокрема підійшов, для кожного знайшов слушну пораду чи добре слово. Усі довго спілкувалися один з
одним, ділили радощі й смуток, обмінювалися не тільки життєвим досвідом, а й досвідом праці на Божій ниві.
У суботу, 22 вересня 2018 року, апостол А. Будник провів богослужіння для служителів Церкви та їхніх дружин у просторій церкві громади Тернополя, в основу якого поклав біблійну цитату з Євангелії від Івана 15, 15: «Тож слугами вже не називатиму вас: слуга
не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все Я вам об’явив, що чув від Отця Мого». На початку служіння він звернувся
до служителів Церкви з словами подяки за безкорисне й самовіддане служіння на благо Божої справи, а дружинам дякував за жертви, на які вони йдуть, надаючи підтримку своїм чоловікам у здійсненні їхньої благородної праці. Потім апостол вів мову зокрема
про таке: «Носій сану – це служитель, слуга. Бути слугою не є принизливим. Адже Ісус Христос також називав Себе Слугою. Ми, слуги
Божі, покликані виконувати Божу волю. А Його воля полягає в тому, аби ми служили любов’ю один одному. Господь називав Своїх
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учнів також друзями. Авраам свого часу був названий
другом Бога. Він виконував Божу волю і Бог об’явив Йому,
що передбачив для нього і для Содому (Буття 18, 17–21).
Мойсей також був названий другом Бога (Вихід 33, 11): Господь звістив йому про Свій намір спасти Ізраїль і наділив
його дорученням привести ізраїльський народ в Обітовану Землю. Іван Хреститель називав себе другом Христа,
Жениха. Він проповідував про Його прихід і торував Йому
для цього дорогу. (Від Івана 3, 29). Отже, друзі Господа – це
слуги, які знають про Його намір, виконують Його волю
й готують шлях для Його Другого Пришестя. Пріоритетне завдання Господа полягає не в тому, аби уприємнити
наше земне життя, а – подарувати нам вічне життя. Наше
доручення, – продовжував апостол, – полягає в тому, аби
приводити віруючих до Бога і допомагати їм у щасті й нещасті зберігати Йому вірність. Важливо укріпляти віру братів і сестер в
Ісуса Христа і для цього звіщати їм про Його вчення, про Його життя, про принесену Ним жертву, про Його воскресіння й незабарне Друге Пришестя; а також – любити їх любов’ю Ісуса Христа. Непорушна віра творить любов до Ісуса Христа, а також викликає
бажання рішуче слідувати за Ним. Ісус обіцяв прийти знову і взяти з Собою Свою Невісту. Аби бути тоді разом з Господом, нам треба
народитися згори, від Води й Духа, вірно слідувати за Ним і плекати такі ж помисли, які мав Він (Филип’ян 2, 5). Тоді Господь приведе
нас, Свою Невісту, до вічного єднання з Богом». На завершення, підсумовуючи, апостол наголосив: «Ісус підкреслював, що Його
бажанням є, «щоб усі були одно» (Від Івана 17, 21). Отже, працюймо над тим, аби укріпляти єдність і згуртованість Божих дітей!»
У другій половині дня, як і заплановано, відбувся семінар апостола зі служителями Церкви. Під час семінару апостол детально
зупинився на викладі теми: «Обґрунтування проповіді про Друге Пришестя Господа», яку Першоапостол Ж.-Л. Шнайдер обговорював разом з Окружними апостолами під час Зібрання у Вашингтоні з нагоди цьогорічного Свята П’ятидесятниці. Підсумовуючи
викладене, апостол наприкінці зокрема сказав: «Отже, перед нами, Божими слугами, стоять важливі завдання: освячувати себе
молитвою, читанням Біблії і роздумами над нею, аби богослужіння, які ми проводимо, були для віруючих моментом істинної зустрічі з Ісусом Христом і сповнювали їх почуттям передсмаку Небесного Царства. Тому не переставаймо звіщати про близьке Друге
Пришестя Ісуса Христа. Воно буде моментом довершення нашого життя. Тоді ми з Божої милості станемо такими, якими Бог бажав
нас створити з самого початку. Друге Пришестя Христа буде втручанням Бога в хід історії людства, і його мотивом є Його любов
до всіх людей. Це – етап Божого плану Спасіння. Тому заохочуймо й мотивуймо віруючих готуватися до цієї події і спонукаймо їх
примножувати любов до Бога й ближнього. Наповнюймо їхню надію життям і показуймо, що Ісус править сьогодні в Своїй Церкві.
Радість, якою ми сповнюємося сьогодні, перебуваючи в лоні видимої Церкви, викликана спілкуванням з братами й сестрами, які не
є досконалими, і вона передсмаком вічної радості, яку ми спізнаємо невдовзі, коли осягнемо Божественну досконалість».
Потім апостол разом з служителями Церкви обговорював актуальні питання життєдіяльності Церкви. Усі обмінювалися досвідом духовної і душпастирської праці.
У неділю, 23 вересня 2018 року, відбулося урочисте богослужіння апостола для громади м. Тернополя, в основу якого він поклав
біблійну цитату з Євангелія від Івана 12, 49-50: «Бо від Себе Я не говорив, а Отець, що послав Мене, - то Він Мені заповідь дав, що Я маю
казати та що говорити. І відаю Я, що Його ота заповідь – то вічне життя. Тож що Я говорю, то так говорю, як Отець Мені розповідав». У цьому богослужінні взяли участь як учасники Зібрання, так і запрошені
парафіяни й гості громад Хмельницького, Бережан і Маначина. Усі
уважно слухали натхненну проповідь апостола. Кульмінацією богослужіння було Святе Запечатання, яке апостол шляхом молитви й покладання рук звершив для молодого прихожанина Миколи, подруга
якого Оля якось запросила його на богослужіння Новоапостольської
церкви, і який уже тривалий час разом з нею відвідує церкву. Тепер
вони обоє є Божими дітьми й спільно не тільки проводять час, а й
готуються до найвизначнішої події свого духовного життя – до Другого Пришестя Ісуса Христа
й майбутньої зустрічі з Ним, Нареченим наших
душ.
Після богослужіння всі довго не розходилися, бажали поспілкуватися з апостолом, а також
з братами в сані та їхніми дружинами, які приїхали з інших громад Західної України й вельми
рідко мають нагоду побувати в цій громаді. Усі
поверталися додому радісними й натхненними. Служителі Церкви, зазнавши апостольську
наснагу, з особливим завзяттям поверталися до
своїх громад, аби з новим запалом продовжити
священне служіння на благо Господньої Справи.
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6. Про яку кількість філістимлянських правителів згадано в
Книзі Ісуса Навина 13, 3?
А п’ять
Б три
В сім
Г дванадцять

1. Хто був батьком Ахава?
А Омрі
Б Сімрі
В Імрі
Г Омер

?

2. Якого апостола назвали «невіруючим»?
А Івана
Б Павла
В Фому
Г Петра

?

7. Як називають напрям історії мистецтва, який виник після
епохи Романтизму?
А Романтика
Б Ренесанс
В Готика
Г Бароко

3. Хто з членів синедріону просив видати тіло Ісуса після
розп’яття?
А Никодим
Б Йосиф із Аримафеї
В Анна
Г Кайафа

8. Хто є автором Послання до Филимона?
А Іван
Б Яків
В Юда
Г Павло

4. Де був похований прабатько Йосифа?
А в Єгипті
Б у Куші
В у Сирії
Г в Ізраїлі

9. Де у Новому Заповіті зустрічаються слова «Алілуя»?
А у Посланні до римлян
Б в Одкровенні
В в Євангелії від Луки
Г у Посланні до євреїв

5. Хто написав слова до пісні «Чуєш, стукіт в двері» (росіськомовний пісенник, № 307)?
А Карл Йоганн Філіпп Шпітта
Б Філіпп Фрідріх Хіллер
В Джонатан Б. Ачінсон
Г Фрідріх Людвіг Йоргенс

10. Як у католико-апостольській церкві називали сан помічника апостола?
А прокуратор
Б пастор
В коадютор
Г координатор

Фото: Д-р Банмюллер
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В епоху Старого Заповіту не існувало, мабуть, більш влучного імені для царя, ніж
Йосафат, яке перекладається як «Бог звершив правосуддя» або «Господь суддя».
Адже цар вершить правосуддя від імені Бога. Таким царем, якого в Біблії названо
ще другим Соломоном, є Йосафат з Юди. Як свідчить загальновідома хронологія, Йосафат (цар Юдеї) правив із 868 до 847 року до Різдва Христового. Йосафат був справедливим і набожним правителем, який, згідно з повідомленням у
Другій книзі хроніки, реформував судочинну систему в Юдеї і, зокрема, в Ізраїлі.
Картина, на якій зображено царя Йосафата під час військового походу, належить
Маттеусу Меріану старшому (1593-1650), швейцарському художникові, видавцю
й граверу з Базеля. Меріан відомий насамперед завдяки архітектурним планам
міст, а також ілюстраціям Біблії Меріана, названій на його честь. Відомим є вид
на місто Гейдельберг 1620 року, ескіз якого був виготовлений з місця, яке тепер називають «кафедрою Меріана». Офорти Біблії
Меріана вважаються сьогодні найвизначнішими біблійними ілюстраціями. Вони були виготовлені в 1630 році. Запропонована
нашій увазі картина міститься в Біблії Меріана. На ній зображено переможний військовий похід Йосафата проти сусідніх народів
Юдеї (2 Хроніки 20, 1). ПРОТИ КОГО ЦАР ВІВ ЦЮ ВІЙНУ?
Відповідь див. на стор. 2
НС, 12/2018

