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Зоря надії

Зорі – це невід’ємний атрибут Різдвяних свят. 
Виготовлені з соломи, паперу чи у вигляді гір-
лянди, вони є прекрасною оздобою Різдва. Іс-
нує таке припущення, що в одного з учителів 

місіонерської школи кінця XVIII ст. виникла ідея зайня-
ти дітей місіонерів, які особливо в передріздвяний час 
потерпали від розлуки зі своїми родинами, виготовлен-
ням різдвяних зірок і таким чином розвіяти їхній сму-
ток. Згодом перед Різдвом діти залюбки прикрашали 
виготовленими зорями свої оселі. Саме так, подейку-
ють, виникла традиція використання різдвяних зірок. 

Яскрава зоря, що пронизує темряву ночі, символізує 
надію, що несе нам Різдво. Адже разом з Різдвом Ісуса 
зійшла зоря, яка подарувала людству надію: надію на 
відкуплення, надію на мир, надію на завершення відлу-
чення від Бога, надію на Господню милість, надію на 
вічне життя, надію на незабарний прихід Божого Цар-
ства. Світло зорі цієї надії не втратило своєї сили досі й 
освітлює шлях темряви від гріха й віддаленості від Бога. 
Однак, йти цим шляхом ми маємо самостійно!  

Імпульс із богослужіння Першоапостола

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА
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Мальовничий краєвид на старовинну Ригу з ви-
дом на Собор Святої Марії, що відкривається 
на фото перед нами, був після Другої світової 
війни відбудований за історичними документа-

ми, а в 1990-ті роки реконструйований з допомогою кропіт-
кої праці й значних фінансових витрат. У 1201 році це місто 
було засноване бременським єпископом Альбертом І фон 
Буксгевденом; пожари, війни й розрухи, що не раз проноси-
лися через це місто, не перешкодили тому, аби воно з ган-
зейського міста перетворилося у важливий торговий шлях 
Балтійського моря. У різні часи Латвія перебувала під росій-
ським чи під польським, під шведським, а чи згодом – під 
російським владарюванням. І тільки з 1918 року до початку 
Другої світлової війни Латвія  на декілька років здобула свою 
незалежність. Після окупації вермахтом у 1941 році в Ризі об-
лаштували ґетто, у якому стратили більшу частину міського 
єврейського населення, а також євреїв, яких депортували з 
Німецького рейху, Австрії й Чехословакії. У музеї, що відкри-
ли в 2010 році, міститься перелік 70 000 людських жертв, се-
ред яких була одна наша сестра по вірі єврейського поход-
ження з Південної Німеччини. У цьому музеї зібрані також 
чимало оригінальних документів, які засвідчують про долі 
страчених там людей.

A.V.

4 НС, 01/2019

Рига – столиця Латвії
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БОГОСЛУЖІННЯ У РИЗІ / ЛАТВІЯ
ДАТА: 19 серпня 2018 року

ВСТУПНА ПІСНЯ: «Хвалу ми, Богові, знесемо!» 

(№ 169 у російськомовному пісеннику)

СУПРОВІД: Окружний апостол Райнер Шторк, 

апостоли Анатолій Будник, Томас Дойбель, Пав-

ло Гамов, Юрґен Лой, Франц-Вільгельм Оттен, 

Вальтер Шорр

КІЛЬКІСТЬ УЧАНИКІВ: бл. 200 чоловік

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ
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Сердечно улюблені брати й сестри, я радий провести 
разом з вами в цьому колі богослужіння. Я радий 
також, що маю прекрасну змогу знову й знову про-
водити богослужіння не тільки де збираються тисячі 

людей, а й – у вузькому колі. Я бажаю, аби це богослужіння 
сприяло зміцненню нашої віри. 

Завдяки діянню Святого Духа ми маємо змогу укріпити віру 
в Ісуса Христа, в Його Друге Пришестя, а також у послання 
Його апостолів; а отже, сповнитися впевненістю в тому, що 
Бог через апостолів готує Свою громаду Невісту. Чи це, мої 
брати й сестри, відбувається у вашій громаді, де сьогодні нас 
є не багато, а чи в іншій, де знаходяться тисячі душ. Скрізь, де 
працює Святий Дух, діє апостольське служіння і саме Він готує 
наші душі до Другого Пришестя Ісуса Христа. 

Ззовні у нас немає, звісно, жодних певних розпізнавальних 
знаків. Якщо ми подивимося на громади вашої країни, то вони 
не будуть різнитися від інших християнських громад. Віруючі 
схожі один на одного й наша проповідь не являє собою щось 
надзвичайно велике, а є такою, як скрізь. Вона є простою й 
зрозумілою, і не вражає надто чимось великим. Ми не може-
мо вести мову про те, що апостоли в Латвії сягнули значних 
успіхів. Тому, буває, виникає думка: чи дійсно в цій Церкві й у 
цій громаді, Бог через Святого Духа творить щось особливе, 

Наше покликання
щось надзвичайне? Адже, таке годі побачити ззовні! Однак, 
саме це відбувається сьогодні, і саме так воно було завжди.

Згадаймо, приміром, про громаду в Корінті. Вона була не 
багаточисельною. Корінт був на той час великим містом 
з багатьма різними релігійними спільнотами. Християни 

належали до одних із них. Люди, які належали до цієї грома-
ди, були вельми простими, більша кількість з яких були навіть 
бідними й неосвіченими. Деякі християни думали: «Проповіді 
є надто простими, вони мали б, власне кажучи, нести більшу 
мудрість й пізнання». А інші казали: «Треба, щоб відбувалися 
чудеса, бо саме через них приходитимуть люди!» А Павло дав 
їм відповідь: «Ні, Бог дивиться на все це по-іншому. «Бог ви-
брав безсильне світу. У громаді були тоді небагато освічених, 
та й християни не користувалися тоді особливим авторите-
том. Але саме цього бажає Бог».

Це, звісно, не означає, що християни мають бути неосвіче-
ними. Укінці кінців, сам Павло був вельми грамотною люди-
ною. До громади в Корінті належав також колишній настоя-
тель синагоги. Він став християнином завдяки свідченню 
апостолів. Він також був вельми освіченою людиною, а деякі 
інші були неосвіченими й убогими. Саме так Бог хотів показа-
ти: не це є вирішальним, важливим є те, що Я покликав вас. 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Погляньте, брати, на звання ваше: не багато мудрих тілом, 
не багато сильних, не багато благородних; але Бог вибрав 
немудре світу, щоб засоромити мудрих, і безсильне світу 
Бог вибрав, щоб засоромити сильних».

Слово із Біблії: 1-е Корінтян 1, 26–27
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Вірте в те, що ви покликані Богом!
Апостол Павло дав змогу зрозуміти, що Бог дивиться на 

«успіх» по-іншому. Він зокрема мовив до корінтян: «Пам’ятай-
те про Господа Ісуса. Усі Його учні покинули Його, а згодом 
Його стратили. За людськими мірками Він зазнав фіаско. І все 
ж – Ісус воскрес з мертвих». 

Бог дивиться на все по-іншому. Він не бажає творити чуде-
са тільки для того, аби люди приходили до віри. Адже було б 
надто просто, якби щонеділі під час богослужіння паралізо-
ваний почав ходити чи сліпий – прозрів: саме таким бачиться 
успіх в людських очах! Бог не бажає через чудеса приводити 
людей до віри; а хоче, аби вони спочатку повірили; бо свого 
часу вони зазнають неперевершене чудо свого власного вос-
кресіння. Отже, спочатку треба прийти до віри і тільки завдя-
ки вірі ми можемо зазнати неперевершене чудо власного вос-
кресіння. Саме такі пояснення апостол Павло давав віруючим 
у Корінті. 

А поті апостол Павло продовжив: «Пам’ятайте про ваше по-
кликання». Це стосується і нас з вами. Адже Бог покликав кож-
ного з нас. Апостол Павло давав пояснення: Бог покликав нас, 
аби ми осягнули спілкування з Ним. Він покликав, аби ми на-
віки вічні жили в Його Царстві. Саме для цього Він вибрав нас.

То кого ж Бог для цього обрав? Звичайно, не найкращих. Я 
переконаний, що у вашій країні є значно кращі люди, ніж ті, 
які зібралися сьогодні тут. Я можу запевнити вас у тому, що у 
Франції є чимало людей, які є кращими від мене. А апостол 
Павло мовив: «Пам’ятайте, що Бог вибрав і мене, хоча я був 
гонителем Христової Церкви. Бог вибрав не найкращого, зо-
крема мене, який боровся з християнами».

Бог бажає, аби всі ми усвідомили: ми зібрані сьогодні тут, бо 
такою є щодо нас Божа милість. Ми не заслужили на те, аби 
бути Божими дітьми. Поки ми усвідомлюємо, що не заслужи-
ли на Боже обрання і на те, аби ввійти в спілкування з Ним, 
то Бог надаватиме нам Свою допомогу. Тому виявляймо сми-
рення перед Богом; адже все, що ми маємо, завдячуємо Його 
милості. 

Бог вибрав нас і готує для того, аби ми ввійшли з Ним у 
Його вічне спілкування. Саме тому ми маємо бути подіб-
ними до образу Ісуса Христа. Наша схожість до Христа 

виявляється саме так, як Богом дане нам вибрання: Бог ди-
виться на нас не за людськими, а за Своїми мірками. 

Отже, покликання Христової Невісти, розвиток нового 
створіння у Христі не мають нічого спільного з людськими 
міркуваннями й мудрістю. Апостол Павло здобув чимало 
знань і був освіченою людиною; і все ж розумів: усе, чому я 
навчився, є абсолютно незначним. Важливим було для нього 
Боже слово. Адже, будь-які знання, які ми здобули, є незнач-
ними в порівнянні з Божим острахом, який ми здобуваємо. 
Я знаю одне: Милостивий Бог знає усе краще від мене; Він 

завжди знає більше, ніж я. Я просто роблю те, про що Він каже 
мені, адже Він – істина. Отже, це є найважливішим: не здоб-
уті людиною знання, не достеменне знання Біблії чи 12-літня 
освіта теології, а здобуття глибокого Божого остраху: Бог знає 
усе найкраще від усіх; Він є Істиною; і я роблю те, що Він каже 
мені. 

Здобуття образу Ісуса Христа – це не наша заслуга. Самотуж-
ки ми ніколи не впоралися б з цим завданням. Павло мовив: 
ви здобуваєте духовного розвитку, бо «Христове свідоцтво ут-
вердилося між вами» (1-е Корінтян 1, 6). Отже, ми вбираємо в 
себе Боже слово й намагаємося поступати згідно з ним; і саме 
це спонукає нашому духовному розвитку. Однак, воно не є на-
шим досягнення, а – Божим діянням.

Ми усвідомлюємо, що жертва Ісуса Христа – ось що 
найважливіше: Ісус здійснив усі діла, які є вельми 
важливими для спасіння. А наш вклад у цю справу є 

незначним. Богобоязливому й смиренному Бог дарує милість 
і приводить до досконалості. 

Досконалість – це також важлива тема. Будь-яка людина, 
яка знає мене, може гарантувати: він, певна річ, не є доскона-
лим. Так воно, очевидно, буде й продовжуватися. Адже з люд-
ської точки зору досконалість передбачає безпомилковість. 
Я не знаю жодного новоапостольського християнина, який є 
безпомилковим, а отже – недосконалим. 

У Бога є дещо інші мірила досконалості. Бути досконалими 
в Ісусі Христі – означає бути досконалими в любові. Доскона-
лою в любові є та людина, яка любить Ісуса Христа й робить 
усе можливе для Нього. Він служить Господові Ісусові не для 
того, аби мати перед Ним певні досягнення чи здобути спад-
щину; а тому, що любить Його. Ця людина знову й знову ро-
бить помилки; вона є бідним грішником, але будь-який гріх, 
який вона коїть, знову й знову завдає їй біль. Коли вона допу-
скає помилку, то вона неабияк нещасна, бо знає: гріх віддаляє 
від Ісуса. Така людина страждає від скоєних гріхів, бо любить 
Ісуса. Вона палко прагне Дня Господнього; не тому, що почу-
ває себе на землі нещасливою й мовить: «Сподіваюся, Господь 
незабаром прийде, і я почуватиму себе тоді значно краще». 
Вона палко прагне Дня Господнього не тому, що є лінивою, 
не бажає працювати й знає: «Ах, на небі мені не треба буде 
працювати». Вона палко прагне Дня Господнього не тому, що 
боїться смерті чи майбутнього. Вона палко прагне Дня Господ-
нього, бо з великим нетерпінням очікує на вічне перебування 
з Ісусом і любить Його. Хто виявляє таку любов, той може пре-
тендувати на досконалість в Ісусі Христі. 

Її, звичайно, очима не побачиш. Ми, звичайно, можемо ба-
чити й рахувати людські помилки, а також – гріхи, але жодна 
людина не в змозі виміряти нашу любов до Бога. Тільки Бог 
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                 Бог вибрав нас, аби ми ввійшли 
                  у вічне спілкування з Ним.

                  Бог вибрав безсильне світу
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бачить її. А тому тільки Божественно правило визначає нашу 
досконалість.

Отже, пам’ятаймо про своє покликання. Бог вибрав нас 
не тому, що ми є такими добрими, а виключно – з Його 
милості. Він бажає, аби ми ставали подібними до обра-

зу Ісуса Христа. Не здобуті нами знання, а Божий острах є важ-
ливими. Ми знаємо, що Бог завжди все знає найкраще. Тому 
все залежить не від наших здобутків чи досягнень. Доско-
налість – це не безпомилковість; досконалість проявляється 
у любові. Бог покликав нас до єднання з Собою; Бог є вірним. 
Він дасть нам те, до чого покликав, якщо ми, виявляючи сми-
рення, Божий острах і любов, зберігатимемо Йому вірність.  

Бог покликав нас не тільки для того, аби ми осягнули єднан-
ня з Ним; Він покликав нас також і для того, аби ми служили 
Йому. Отже, ми повинні служити Йому: уже сьогодні, на землі, 
а, прийде час, у майбутньому Тисячолітньому Царстві Миру, 
коли станемо священиками Бога й Христа. Отже, тут й у Тися-
чолітньому Царстві Миру ми маємо служити людям, аби вони 
прийшли до Євангелія. Бог є вірним і Він потурбується про те, 
аби ми виконували служіння, на яке Він покликав і вибрав нас. 

Я веду мову про себе – і сподіваюся, що інші поступають так 
само – що й тут Бог вибрав, звісна річ, не найкращих людей. 
Він вибрав не тільки тих, що наділені найкращими дарами й 
задатками. Про це апостол Павло також вів мову.

Усі ми знаємо про апостола Павла, що Він був сильним і 
обдарованим Божим слугою! Однак, не всі люди бачили його 
саме таким. Адже апостол Павло свого часу мовив: «Так, я 
знаю, що ви думаєте про мене. Ви кажете: його листи є силь-

ними, але коли він приїздить до нас, то справляє враження 
слабкої людини, а його проповіді – жалюгідні». Саме таке 
траплялося з апостолом Павлом: Він не завжди вмів вправно 
проповідувати й  сам знав про це. Він знав, що бачили в ньому 
люди, та водночас вірив у своє покликання, і воно було для 
нього вирішальним: «Я приходжу до вас не від власного імені; 
а тому, що Ісус дав мені таке доручення». Саме в цьому була 
сила апостола Павла. 

Отже, ми не можемо казати милостивому Богові: «Я не можу 
з цим впоратися!» Бо віримо в своє покликання. Бог вибрав 
нас для того, аби ми служили Йому. А якщо Він вибрав нас, 
то ми впораємося з поставленими перед нами завданнями. І 
зможемо виконувати служіння там, де Господь поставив нас. І 
тут з людської точки зору можна сказати: «Аби виконати те чи 
інше служіння, мені потрібно мати для цього щось або вико-
нати певні передумови». А Бог говорить: «Ні, ти повинен слу-
жити мені сьогодні там, де Я тебе поставив; і тим, чим Я тебе 
наділив». І в цьому плані апостол Павло подав нам чималий 
приклад. 

Апостол Павло не раз потрапляв у в’язницю. Саме тоді він 
міг собі сказати: «Гаразд, я тривалий час служив Господові; 
а зараз потрапив у в’язницю, й можу трохи перепочити». 

Іншого разу йому було наказано не покидати місто. І тут він міг 
також сказати: «Я хотів піти, як мені було велено, однак не можу; і 
зроблю відпустку та насолоджуся життям». Де апостол Павло не 
перебував би: чи у в’язниці, чи під домашнім арештом, він скрізь 
керувався думкою: Господь поставив мене на цьому місці й тут я 

             Бог вибрав нас не тому, що ми є добрими, 
                                                                                            а – виключно з милості
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 АПОСТОЛ 
ЮРҐЕН ЛОЙ:

Апостол Лой наголосив 
на тому, що важливо, коли 
нам знову й знову нага-
дують про наше покли-
кання й наше доручення. 
Він зокрема нагадав про 
служіння Йони. Йона 
був покликаний Богом і 

мав від Нього доручення йти в місто Ніневію, аби 
проповідувати там. Він намагався уникнути цього 
доручення, і саме тому опинився у животі риби. У 
ньому в Йони було достатньо часу, аби замислитися 
над даним йому дорученням: «Не забуваймо, до 
чого Господь покликав нас. Він не змушує нас. Але 
ми покликані служити, йти до ближнього й звіщати 
людям про Божі благодіяння. Найпрекрасніше, коли 
ми виконуємо все, що Господь доручив нам, знову, 
й знову усвідомлюєвати, які благодіяння Господь 
учинив над нами». 

АПОСТОЛ 
ТОМАС ДОЙБЕЛЬ:

Апостол Дойбель нагадав 
у своїй проповіді про 
зустріч Ісуса з митарем 
Закхеєм. Ця зустріч неа-
бияк вплинула на Закхея, 
саме тому Ісус йому ска-
зав: «Сьогодні на цей дім 

зійшло спасіння» (Від Луки 19, 9). Подібне має відбу-
ватися разом з нами, коли ми зустрічаємося з Госпо-
дом під час богослужіння: «Ми покликані осягнути 
єднання з Христом. Ми знову й знову плекаємо це 
єднання. Силу, яку ми отримуємо під час зустрічей 
з Господом, ми повинні використовувати для того, 
аби зазнавати духовний розвиток, як казав Першо-
апостол – дедалі більше здобувати сутність Христа. 
Отже, унаслідок такого богослужіння ми повинні, 
приміром, вести боротьбу з гріхом, у який знову й 
знову впадаємо. Силою, яку ми здобули сьогодні, 
ми зможемо впоратися з цим. І Господь Христос нам 
скаже: «Сьогодні на цей дім зійшло спасіння».

служитиму Йому. Навіть у в’язниці, де, як правило, не було в ньо-
го змоги виконувати будь-яку працю, він все ж служив Богові; він 
здійснював це служіння ітому Бог благословив його.

З людських міркувань нам, аби здійснювати служіння, тре-
ба витрачати чимало засобів і зусиль. Тому проявляймо все 
ж смирення й острах Божий: якщо Господь вибрав мене і 
поставив на те чи інше місце для здійснення Його служіння, 
то я маю так поступати. Якщо хтось думає: «Так, але я ніяк не 
впораюся з цим служінням!», то подумайте про Мойсея. Бог 
також вибрав і покликав його на служіння – а він вступив у 
суперечку з Богом: «Ні, я не впораюся з Твоїм завданням, у 
мене це не вийде».  І на завершення Бог йому мовив: «Годі тобі! 
Адже ти не сам. Я дав тобі твого брата Аарона, і він допоможе 
тобі впоратися з твоїм завданням». Апостол Павло також усві-
домлював: «Сам я не впораюся зі служінням; але мої брати й 
сестри є моїми надійними помічниками. Самотужки нам годі 
виконати своє служіння; але якщо ми будемо згуртованими в 
громаді й кожен допомагатиме один одному, то впораємося 
з будь-яким завданням. Отже, Бог вибрав нас для служіння! 
Тому виконуймо це служіння, виявляючи Божий острах; ви-
конуймо його там, де Господь поставив нас, виявляючи в колі 
Божих дітей єдність і згуртованість. 

Ми всі бажаємо здійснювати досконале служіння. У кожного 
з нас є, очевидно, ідея чи уява про те, яким має бути наш успіх. 
То яким же має бути наше досконале служіння? Якщо двад-
цять процентів населення Латвії стане віруючими Новоапо-
стольської церкви, то чи буде це успіхом? На цей час виглядає 
все трохи по-іншому. І тут нам не треба забувати про те, що ми 
є Божими слугами. Бог вимірює наш успіх за іншими мірками. 
Нерідко я згадую про пророка Іллю і не раз довго розмірко-
вую над його служінням.

Пророк Ілля здобув неймовірну перемогу над священиками 
Ваала. Він переміг, а згодом стратив їх. Увесь народ мовив тоді: 
«Бог Іллі є істинним Богом!» Здавалося, він здобув неабиякий 
успіх! Згодом Ілля спустився з гори Кармель і йому сповістили: 
«Цариця бажає вбити тебе, іди геть!» Йому довелося рятувати-
ся втечею й потрапити в пустиню. Тепер він був наодинці сам 
із собою, у повному відчаї й у розпачі. І Бог прийшов до нього, 
підбадьорив й мовив: «Ілля, не опускай рук, продовжуй далі; 
ти маєш Мені служити! У Мене є ще тисячу мужів, які зберега-
ють Мені вірність. І я буду продовжувати Свою працю. План 
Божого спасіння буде продовжуватися! І не твоє доручення 
– викорінювати зло й убивати ворогів. Це – Моя справа. Ти 
просто продовжуй здійснювати своє служіння, а Я потурбую-
ся про все решта».

Завдання апостолів полягає не в тому, аби ввесь світ навер-
нути у новоапостольську віру й запечатати Святим Духом. 
Завданням християн не є викорінити все зло світу. Завдан-

ням апостолів не є зробити ввесь світ Невістою Ісуса Христа. Це 
– прерогатива Бога. Він виконає Свій план. Бог просто нам каже: 
«Продовжуй робити те, про що я тобі кажу. Не зупиняйся! Вико-
нуй свою працю, а Я буду виконувати Мою працю». Адже ніхто з 
нас не знає, яка кількість душ має належати до Христової Неві-
сти. Звісно, Ісус не прийшов до Першоапостола й не мовив: «Ти 
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ОСНОВНІ  ДУМКИ: 

Бог покликав нас:

– до вічного єднання з Собою. Він вибрав нас,
аби ми, виявляючи Божий острах, працюва-
ли над власним спасінням і зростали у Його
любові.

– для Його служіння. Ми віримо в своє покли-
кання і працюємо там, куди Бог покликав нас, 
аби виконувати Його волю аж до Другого При-
шестя Ісуса Христа.  

на свято, приведи себе в порядок!» Отже, для того, аби бути 
гарно одягнутим, нам треба готувати себе. А сьогодні ми за-
прошені на святкування Святого Причастя і маємо зустрітися 
з Ісусом. Дивлячись на себе, я кажу: «Так я не можу прийти до 
Ісуса. Нехай Бог спочатку очистить мене. Без очищення я не 
зможу осягнути єднання з Ісусом». Саме тому перед святку-
ванням Святого Причастя ми зазнаємо відпущення гріхів. Для 
цього ми приходимо до Бога й кажемо: «Будь-ласка, очисти 
мене, бо без цього я не зможу прийти до Господа».

Я дуже мало знаю про історію Латвії; але майже в кожній 
країні світу існують дні, коли його народ відзначає визначну 
перемогу. А сьогодні ми відзначаємо перемогу Ісуса Христа! 
Коли я думаю про це, то мене проймає неабияке захоплення. 
Сатана й пекло виявили силу й гордість: «Так, ми здобули пе-
ремогу, а Ісуса розіп’яли, Він помер!» Та згодом Ісус їм мовив: 
«Ні, Я здобув перемогу, Я – наймогутніший! Я здолав зло, тому 
добро взяло гору». Отже, відзначаймо сьогодні перемогу до-
бра над злом, перемогу любові над ненавистю. Святий Дух до 
нас мовить: «Незабаром це відбудеться! Хіба це не привід для 
радості, знати про те, що ми незабаром будемо разом з Госпо-
дом й осягнемо вічне єднання з Богом!» 

знаєш, Мені не вистачає лише п’ятьох душ». Я не маю жодної уяви 
про те, яку кількість царів і священиків Він потребуватиме під 
час Тисячолітнього Царства Миру. Бог мені просто каже: «Про-
довжуй виконувати свою працю». А Він потурбується про те, аби 
Христова Невіста виявилася підготовленою. Він потурбується 
про те, аби під час Тисячолітнього Царства Миру було достат-
ньо священиків Бога й Євангеліє звіщалося всім людям. Отже, 
це, певна річ, – не моя справа. Милостивий Бог мовить до мене: 
«Продовжуй виконувати своє служіння, звіщай Євангеліє, здійс-
нюй святе Запечатання над тими, кого Я вибрав; навчай їх збері-
гати все те, що Я заповідав вам; будь для них прикладом, люби їх, 
утішай та укріпляй їх; а Я потурбуюся про все решта».

Дорогі брати і сестри, ми покликані виконувати Боже 
служіння. Бог вибрав нас і ми можемо з довір’ям ставитися 
до цього. Бог послав нас, а тому ми спроможні здійснювати 
Його служіння. І не все залежить виключно від наших задат-
ків; Бог працює через нас, а ми є знаряддям у Його руках. Ми 
здійснюємо свою працю там, де Він поставив нас, і виконуємо 
своє служіння аж до самого кінця. Наш успіх не завжди мож-
на виміряти цифрами. Наш успіх полягає в тому, аби до кінця 
виконувати Божу волю. Саме таким успіхом користувався Ісус 
Христос, бо Він до кінця виконав Божу волю. Бог благословив 
працю апостола Павла, який зберіг Йому вірність до самого 
кінця. Так Бог благословить наше служіння. Він благословить 
тих, які служитимуть Йому вірно аж до самого кінця.

Після співпроповідей апостолів Першоапостол сказав: 
Отже, ми покликані й сьогодні осягнути єднання з Богом і слу-
жити Йому. Сьогодні під час святкування Святого Причастя 
Бог дарує нам можливість здобути це духовне єднання. Я пал-
ко прагну, аби ми сьогодні вранці відзначили Святе Причастя 
саме так, аби воно виявилося для нас істинним святом.

Якщо нас запросили на свято, то ми маємо мати відповідний 
вигляд. Жінки для цього наряджаються; а ми, чоловіки, також 
приводимо себе в порядок: хоча наші жінки не раз нам ка-
жуть: «Ти подивився на себе в дзеркало? Так ти не можеш іти 
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М алий початок нерідко завершується великим 
успіхом. Початок Новоапостольської церкви 
у Литві був також незначним. 

Я добре пригадую богослужіння, яке відбувалося у 
червні 1995 року в Клайпеді, портовому місті, яке розта-
шоване на Куршській косі в Литві. Богослужіння громади 
розпочалося, як звичайно, і проходило в орендованому 
приміщенні, що належало місцевому товариству люби-
телів стрільби. Інтер’єр приміщення скидався на зал кіно-
театру: у ньому не було вікон і ряди стільців здіймалися 
знизу вверх. Я досі пам’ятаю біблійну цитату, яка лежала в 
основі проповіді цього богослужіння: «Устань, засяй! Зій-
шло бо твоє світло, слава Господня засяяла над тобою!» 
(Ісая 60, 1).

Усе проходило, як завжди: коли я завершив проповідь 
і попросив окружного євангеліста доповнити, то раптом 
не стало світла – у цілому будинку! Нас оповила повна 
темрява й навіть – певна тривога. Брати й сестри йшли 
до вівтаря, аби прийняти освячені гостії. Для цього їм у 
цілковитій темряві треба було спускатися униз по схо-
дах! Стоячи біля імпровізованого вівтаря, я ледь міг 
розпізнати сходинки. Чи можна було краще передати 
смисл біблійної цитати, яку було покладено в основу бо-
гослужіння. Адже не треба було пояснювати різницю між 
світлом і темрявою, бо всі відчували її на собі. Після того, 
як богослужіння, що продовжувало проходити у повній 
темряві, завершилося, двоє служителів піднялися з до-
помогою високої драбини вгору й відчинили три старі 

дерев’яні люки. Так ми, принаймні, при тусклому світлі 
могли прощатися один з одним. Згодом ми довідалися 
про причину відключення електромережі. Екскаватор 
пошкодив електричний кабель і зосьавив половину міста 
Клайпеди на цілий недільний день без світла.

Між 1991 і 1995 роками громада зазнавала значне зро-
стання. Тому довелося постійно шукати дедалі більше 
орендоване приміщення. У 1996 році тодішній Окружний 
апостол Горст Елєбрахт зміг урешті-решт освятити для 
громади церкву, яка стала для всіх домом. Хоча початок 
у Клайпеді був незначним, він все ж сприяв формуванню 
стабільної, радісної й  добросердечної громади.

У Священному Писанні ми знаходимо чимало при-
кладів того, як з чогось незначного, інколи навіть непро-
стого, виникало щось велике й значне.

Божому народові Старого Заповіту перед тим, як по-
трапити в Обітовану землю, треба було зазнати понево-
лення. 

Спочатку за Ісусом пішла горстка послідовників, а сьо-
годні християнство є найбільшою у світі релігією. 

Розмірковуючи над благословенним розвитком, мимо-
волі згадую слова пісні № 155 із нашого пісенника: «Чу-
довий початок, славний кінець – руками Бога вершиться 
вінець». А в четвертому куплеті цієї пісні мовиться: «Усе 
на світі Бог наш може! Йому належить і початок, і кінецю! 
За це в завершенні Він дасть тобі прославлений кінець»

Вальтер Шорр

Благословення 
розчинається з малого

АПОСТОЛ 
ВАЛЬТЕР ШОРР
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СЛОВО Й ВІРА | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ

апостола
ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 01.10.1953
ПРОФЕСІЯ: менеджер з оптового продажу й зовнішньої торгівлі 
АПОСТОЛ з 19.04.1992 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Західна Німеччина (Північний регіон), Латвія і Литва
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

Кожному з нас приємно отримувати 
подарунки! Особливо, якщо вони 
несподівані. Приносити дарунки 
іншим – також приносить радість. 

Відомий письменник Марк Твен висло-
вив цю думку так: «Щастя по-справжньому 
зазнаєш лише тоді, коли ділиш його з ін-
шим». А народна мудрість з цього приводу 
гласить: «Радість, яку ти даруєш людям, зго-
дом повернеться у твоє серце».

Людині не властиво жити самотнім жит-
тям. Саме тому, як повідомляється у Свя-
щенному Писанні, Бог створив для людини 
йому подібного. Це – інша людина, з якою 
можна спілкуватися; якій можна підносити 
дарунки й отримувати їх від неї. Отже, при-
носити дарунки – це глибоко притаманне 
людині. Дарунки дарують навіть малі діти. 
Якщо не приносити один одному дарунок, 
то таке людське спілкування не буде спро-
можним. А якщо хтось підносять дарунок 
добровільно й від щирого серця: «Я бажаю 
принести подарунком своєму ближньому 
радість!», то вони викликають в душі гли-
боке зворушення, а також – почуття радо-
сті, симпатії, близькості, родинності, упев-
неності й вдоволення.

Нещодавно я натрапив на ще один вис-
лів: «Ми отримуємо в дарунок чимало, що 
й вічності не вистачить, аби віддячитися 
за них!» Це райське міркування: ми маємо 
стільки причин для вдячності, що й дума-
ти не сміємо про суперечку чи незгоду. 
Рай прийде, коли всі людські серця будуть 
сповнені вдячністю, адже тоді Господь за-
провадить Своє Царство. 

У Святому Писанні є чимало прикладів 
того, які дарунки люди приносили один 
одному. Апостол Петро й Іван подарува-
ли розслабленому біля храму не золото й 

срібло, на яке він очікував, а щось зовсім 
несподіване: в Ім’я Ісуса вони подарували 
йому здоров’я. Це – неперевершений да-
рунок!

Убогі громади Македонії зібрали кошти 
й передали апостолові Павлові, аби він пе-
редав їх і надав підтримку ще біднішим у 
Єрусалимі. Три мудреці зі Сходу принесли 
новонародженому Ісусові в дарунок ладан, 
миро й золото. Одна грішниця подарувала 
Господові «алябастрову посудину щирого 
й дорогоцінного нарду й … вилила його 
Йому на голову». Вона була грішницею, та 
Господь без вагань прийняв цей дарунок 
від неї.  

Дарунок можна відхилити. Адже він 
може не відповідати нашій уяві чи нашим 
уподобанням; він може бути надто вели-
ким чи надто малим; він може походити 
від людини, яка не є нам приємною і бажає 
схилити нас таким чином на свою сторо-
ну, або зобов’язати віддячитися за свій 
дарунок ще більшим. Отже, існує чимало 
причин, аби відхилити дарунок. Людство 
у своїй історії відхилило найбільший Дару-
нок. У Священному Писанні мовиться про 
те, що більшість людей не прийняло цей 
Дарунок. Для деяких Він виявився неаби-
яким викликом, бо бажали стратити Його. 
Ми, якщо бажаємо, можемо прийняти цей 
прекрасний Дарунок.

Ісус Христос – це Божий Дарунок, Який 
з нагоди Різдва спонукає нас приносити 
дарунки ближньому. «Бог бо так полюбив 
світ!» Ангел Господній звістив пастухам 
про велику радість і про мир на землі, а 
також мовив: «Народився Спаситель!» Кра-
щий і цінніший від цього дарунку нам жод-
на людина не спроможна піднести. 

МІРКУВАТИ –
СЛІДУВАТИ

Дарунки

Ф
от

о:
 ©

 E
liz

av
et

a 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



НС, 01/201914

ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД

Ф
от

о:
 ©

  A
fr

ic
a 

St
ud

io
 -–

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

Моя прабабуся була глибоко 
віруючою, турботливою, 
сповненою доброти й лю-
бові жінкою. Хоча тоді були 

важкі часи, вона започаткувала звичай 
для двох своїх дітей, моїх бабусі й дідуся: 
аби скоротати дітям час до Різдва, вона 
розповідала їм, що в ніч напередодні 1-ї 
неділі Адвенту приходив ангел Адвенту і 
приносив адвентський вінок із різдвяним 
печивом і солодощів для дітей.

Цю сімейну традицію продовжила 
моя бабуся для моєї мами, а мама –  для 
мого брата й для мене. Це було чудово. 
Коли ми з братом стали дорослими, ми 
продовжили цю прекрасну традицію й 
теж робили один одному маленькі пода-
рунки з нагоди 1-ї неділі Адвента.

Десять років тому у вічність відійшов 
мій батько. Він також любив ангела Ад-
венту. Навесні минулого року померла 
й моя мама. З наближенням зими мене 
почав огортати смуток, що пройшов 
перший рік мого життя без цього пре-

красного адвентського звичаю. Після 
богослужіння в 1-у неділю Адвента мене 
покликав наш священик і подарував 
мені плитку шоколаду. Я здивувалася, 
але він пояснив, що це маленька подяка 
за те, що кілька років тому я дала йому 
свій кларнет і він міг вчитися грати на 
цьому інструменті. Я зраділа його увазі 
до мене.

Удома на полиці з дисками я шукала 
різдвяні пісні для автомобіля. І в цей мо-
мент мені потрапила до рук маленька 
книжечка під назвою «Для найкращої 
доньки в світі». Я погортала її і згадала, 
що отримала її від своєї мами; я зовсім 
забула про існування цієї книжки. У той 
момент мені стало зрозуміло, що плитка 
шоколаду, яку мені подарував свяще-
ник, була того ж самого сорту, який мама 
дарувала мені щороку через ангела Ад-
венту.

Я з вдячністю прийняла і цю книжечку, 
і шоколадку, і подумала, що ці дари є ан-
гелами Адвенту від моєї мати з вічності.

Наш 
звичай 
Адвенту
Завдяки моїй прабабусі в на-
шій родині з 1-ї неділі Адвен-
та дотримувалися особливої 
традиції.
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Якщо в епоху Старого Заповіту по-особливому прославлялися діяння Бога для 

людей, то в Новому Заповіті схвальні пісні здійснювалися на честь Божих діянь в 

Ісусі Христі. 
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У цій статті ми публікуємо додатковий матеріал до рубри-
ки «Із Біблії» часопису «Ми, діти».

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»

15НС, 01/2019

ПІСНЯ ПОХВАЛИ ДІВИ МАРІЇ

«Величає душа моя Господа і дух мій радіє в Бозі, 

Спасі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині Своєї; 

ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Велике 

бо вчинив мені Всемогутній, і святе Його Ім’я. Ми-

лосердя Його з роду в рід на тих, які страхаються 

Його. Він виявив потугу рамени Свого, розвіяв гор-

дих у задумах їхніх сердець. Скинув могутніх з пре-

столів, підняв угору смиренних; наситив благами 

голодних, багатих же відіслав з порожніми руками. 

Він пригорнув Ізраїля, слугу Свого, згадавши Своє 

милосердя, як обіцяв був батькам нашим – Авраа-

мові і його потомству повіки».

Прославлення Бога 
у Біблії

Прославленням Бога сповнена вся Біблія. Особли-

во в Псалмах є чимало хвалебних пісень для Бога: 

«Хай хвалить Господа все, що живе!» (Псалом 150, 6). 

Будь-яка людина й навіть будь-яка жива істота землі 

має славити Бога. Як без дихання немає людського 

життя, так і без прославлення Бога не існує духов-

ного життя. Прославлення ніколи не має закінчува-

тися.
Бога ми славимо не тільки устами, а й ділами: «Під-

несіть руки ваші до святині і благословіте Господа!» 

(Псалом 134, 2).
Прославлення Бога відбувається найкраще в моли-

товній спільноті. Саме тому Псалми закликають нас 

прославляти Бога у церкві. 

Псалми називають ще одну причину для прослав-

лення Бога; це – прекрасні Божі діяння, які Він 

створив для кожного з нас: «Благослови, душе моя, 

Господа і не забувай усіх добродійств Його ніколи 

(Псалом 103, 2)». У Псалмах нерідко величається 

вірність Бога до Свого народу й до окремих людей. 

У ньому зокрема звеличується Бог за спасіння 

ізраїльтян від єгиптян, яке вони зазнали  під час 

переходу через Червоне море.

Хвалебні пісні Старого Заповіту передають також 

дивовижні діла, які Бог створив. Вони величають 

зокрема славу Небес і Землі, а також – Його Творця. 

Віддаючи Богові хвалу, людина відповідає на те, що 

Бог створив для неї. Увесь створений Богом світ 

покликаний величати Бога: «Хай, Господи, усі діла 

Твої тебе славлять і святі Твої нехай Тебе благослов-

лять» (146, 10). 
У Новому Заповіті знаходимо схвальні пісні про 

Бога, які, очевидно, використовували під час 

богослужінь первісної церкви. Побудова цих 

пісень свідчить про традиції, яких дотримувалися 

ще в епоху Старого Заповіту. Згодом до старих 

хвалебних пісень додавалися нові, які величали 

Божі діяння в Ісусі Христі: «Благословен Бог і Отець 

Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із 

неба всяким духовним благословенством у Христі» 

(Ефесян 1, 3).
Три найвідоміші хвалебні пісні Нового Заповіту 

містяться у перших главах Євангелія від Луки. Це 

зокрема – пісня похвали Марії Марії (Від Луки 1, 46–

55), Захарії (Від Луки 1, 68–79), і Симеона (Від Луки 

2, 29–32). За латинським перекладом цих пісень 

їх нерідко називають «Magnificat» («Магніфікат»): 

пісню похвали Марії – Benedictus («Бенедіктус»), 

хвалебну пісню Захарії – Nunc Dimittis («Нанк 

Дмітріс»), а пісню Симеона – «Нині відпускаєш…» 

(Пісня Симеона).
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          ЯК НАВЧИТИ ДІТЕЙ ДЯКУВАТИ БОГОВІ Й СЛАВИТИ ЙОГО

Зіна падає на ліжко. Який жахливий день! Отримала «двійку» за словниковий диктант, посварила-
ся з найкращою подругою, порвала ремінець на улюблених туфлях, а на обід довелося їсти броколі. 
Як хочеться кудись утекти! Раптом погляд Зіни падає на дитячий пісенник. Він відкритий на пісні, 
яку вони зараз вивчають у церковному дитячому хорі: «Хвалю свого Бога». Тьху! «Сьогодні взагалі 
нема за що хвалити Бога», – вважає Зіна. 

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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Бачити  добро!
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Адвент – це час, коли ми з нетерпінням чекаємо вели-
кого свята - Різдва. У цей період нас майже повністю 
поглинають метушня й повсякденні турботи. За ними 
нам ніколи задуматися над значенням свята Різдва: 

свято радості, коли ми дякуємо Богові за те, що Він послав у цей 
світ Свого Сина. Ми, християн, завжди маємо безліч підстав, аби 
дякувати Богові й величати Його. У час великої скрути й турбот 
ми можемо бути впевнені, що Бог любить нас, що Він простив 
нам наші гріхи й приготував для нас неймовірно чудове майбут-
нє. Давайте прищепимо своїм дітям цю впевненість і навчимо їх 
жити, дотримуючись християнських чеснот. Але як нам попри 
роботу, турботи й невдачі знайти достатньо часу для того, аби 
дякувати Богові й славити Його?

Як ми можемо хвалити Бога?

У щасливі миті життя нам легко бути вдячними Богові. Ми 
змалечку привчаємо своїх дітей у щоденному спілкуванні 
використовувати слова «будь ласка» й «дякую». Чим більше 
нагод мають діти для подяки й чим частіше дорослі під час 
спілкування з іншими використовують ці слова, аби вислови-

ти подяку, тим природніше можуть діти виявляти свою подяку.
Із похвалою – складніше. Із досвіду ми знаємо: «Похвала ми-

лостива!» Похвала може стимулювати, підбадьорити чи надих-
нути на нові звершення. Деякі слова похвали глибоко запада-
ють у наше серце. Батьки хвалять своїх дітей, коли ті вивчать 
щось нове, а також, аби заохотити дитину продовжувати так 
учитися. Однак принципово важливим є те, від кого походить 
похвала. Похвала не завжди є доречною. «Пані начальниця, 
це ви чудово зробили!» або «Тато, ти молодець, ти все з’їв!» – 
звучить дивно. Похвала часто лунає з вуст старшого за віком, 
начальника: учитель хвалить учня, начальник – працівника, 
батьки – дитину. У суспільстві не прийнято, щоб учень, най-
маний працівник, син чи донька хвалили відповідно вчителя, 
начальника, батьків. Але як нам тоді хвалити Бога? Він всемо-
гутній і хіба потребує нашу похвалу?

У 102-му Псалмі міститься приклад того, якою може бути 
хвала Богові. Псалом починається зі звернення до самого 
себе: «Благослови, душе моя, Господа». Людина, яка молиться, 
кілька разів закликає свою душу славити Господа. Хвала по-
винна йти з глибини серця.

При цьому – як і у випадку похвали для людей – мова йде 



НС, 01/2019 17

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО |  ДІТИ Й ЦЕРКВА

про визнання. Але тут йдеться не про те, щоб своєю хвалою 
заохотити Бога й надалі творити добро. Славлячи Бога, ми 
визнаємо, що Бог – наш Господь, що Він Той, Хто тримає світ у 
Своїх руках і є Всюдисущим у Своїй любові. Хвалити Бога озна-
чає милуватися Божими вчинками та Його сутністю. Коли ми 
хвалимо Бога, то дивимося не на себе. Ми звертаємося до Бога 
– у звеличенні сильніше, ніж коли дякуємо. Коли ми дякуємо 
Богові, то в думках ми здебільшого занурені в себе. Коли ми 
славимо Бога, то думаємо про Нього, замислюємося над Його 
справами та Його сутністю. Ми усвідомлюємо, що Бог є всемо-
гутнім і Він має безліч можливостей, аби повсякчас перебува-
ти з нами. Ця зміна перспективи впливає також на нас. Не має 
значення, кого ми хвалимо: своїх дітей, своїх колег або Бога 
– ми звертаємо свій погляд на іншого й підкреслюємо його по-
зитивні якості. Богу не потрібна наша похвала, Він більший і 
мудріший за нас. Хвала потрібна перш за все нам самим. Вона 
нам потрібна для нашої віри, для того, щоб ми не зосереджу-
валися на собі. Хвала нам потрібна, оскільки дозволяє нам 
відірватися від наших буденних справ і замислитись про вічне. 

... і не забувай усіх добродійств Його ніколи! 

У главі 16 Діянь апостолів повідомляється, що апостолів 
Павла й Силу ув’язнили за те, що вони були послідовниками 
Ісуса Христа як Сина Божого. Потрапивши в безнадійну, три-
вожну й небезпечну ситуацію, вони почали молитися до Бога 
й славити Його. Бо знали, що мова йшла про щось більше, ніж 
їхнє життя на землі. Вони дякували Богу й славили Його за те, 
що Він зробив для їх душ. У відповідь на це двері темниці від-
чинилися й кайдани впали.

Якщо в часи найбільшої скрути або глибоких страждань ми 
згадуємо всі Божі добродійства і що ще Він готує для нас, то не 
тільки ми, а й все, що навколо нас, може звільнитися кайданів 
будь-яких тривог. Якщо ми концентруємося на тому, за що ми 
можемо дякувати й славити Бога, то ми й у повсякденному 
житті збагнемо, що це приносить і нам користь.

На запитання про те, за що ми можемо хвалити Бога, у 102-
му Псалмі є теж відповідь: Бог зробив для нас велике! Іноді 
складається враження, що людям нелегко жити в цьому світі. 
Негативні заголовки газет легко й надовго закарбовуються в 
пам’яті. У світі панують несправедливість, страждання й ну-
жда. Багаті мають нестерпну жагу до наживи, бідні - безсилі. 
Сумніви, страх і  печаль огортають наші думки. Люди наріка-
ють на все, що можна, хоча ми живемо у відносно благополуч-
ні часи, де панує мир і добробут.

102-й Псалом закликає нас звертати свій погляд на добро. 
Йдеться, можливо, не про складні зовнішні обставини життя, 
а про нашу внутрішню позицію. У віршах 3-19 перераховані 
підстави, за що ми можемо дякувати Богові й славити Його: 
йдеться про зцілення, багатство, життєву силу, Божу спра-
ведливість, про керівництво, милосердя, милість, терпіння, 

доброту, уважність і велике чудо прощення. У 7-му вірші гово-
риться про Мойсея й про народ Ізраїлю. Людина, яка молить-
ся, славить Бога за те, що Він допоміг ізраїльтянам. Людині, яка 
молиться, відомо, що він є частиною великої історії любові 
Бога. Бог не раз допомогав Своєму народові, і Він це робить 
також у наші дні. Із наступних віршів стає зрозуміло, що тому, 
хто молиться і прославляє Бога, відомо про те, що він у своєму 
житті припустився багатьох помилок. Але вкотре сподівається 
на Божу милість, бо не раз спізнав її на собі. Якщо ми, люди, 
спізнали Божу доброту, дякуємо Йому за це й славимо Його, то 
наше життя може змінюватися. Тоді печаль, яка змушує нас ви-
глядати старшими, зникає, і ми стаємо сильнішими й юними, 
неначе орел (див. вірш 5).
 
Хвала захоплює

Славити Бога – це більше, ніж вимовити приємні слова й 
виконати прекрасні пісні. Тоді ми займатимемо позитивну 
й вдячну життєву позицію. При цьому корисно, як сказано в 
Псалмі, заохочувати до цього один одного, зокрема, і своїх 
дітей. Часом справи в нас йдуть не дуже добре, і нам годі на 
щось сподіватись. І тоді добре мати друзів, які допоможуть 
нам забути про негатив. Словами ми можемо передати почут-
тя. Коли ми говоримо про свої почуття, то підкріплюємо те, що 
сказали. Хвала приносить нам радість! Не тільки радість тому, 
кого славлять, тобто Богові, а й – самому собі. Якщо ми захо-
плюємося чимось, то ділимося своєю радістю з іншими. Це оз-
начає, що ми можемо заразити нею їх. Коли ми говоримо про 
Божу доброту та про Його силу, то тим самим ми укріпляємося 
самі й укріпляємо свого ближнього.
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Я засмутився. Щороку на Різдво 
я вирушав до свого найкращо-
го друга й залишався в нього 
до зустрічі Нового року. Ми 

завжди проводили цей час разом. Я стра-
ждаю на епілепсію й почуваю себе під 
час Різдва в нього захищеним, оскільки 
святкування відбувається в його домі без 
зайвої метушні й без численних зовніш-
ніх подразників.

У цьому році він не мав змоги взяти 
відпустку, тому я не міг до нього поїха-
ти. Думка про це затьмарювала мою пе-
редріздвяну радість.

Мої батьки завжди кажуть: «Якщо не 
знаєш, що робити, то молися». Я прига-
дав собі цю пораду й щиро помолився. 
Не один день, а майже цілих три місяці. 
Різдво наближалося. Що чекає на мене? 

У Святвечір, рано вранці, хтось под-
звонив у двері. На порозі я побачив 
свого найкращого друга. На диво, йому 
вдалося взяти цього дня вихідний, і він 

вирішив провести його зі мною. Для 
мене це був немов різдвяний подарунок 
від Бога.

У перший день Різдва до мене після 
богослужіння завітала моя сестра. Сам 
я через свою хворобу не зміг, на жаль, 
піти цього дня до церкви.

На другий день Різдва мене запроси-
ли в гості мої сусіди. Посеред кімнати 
стояло велика новорічна ялинка, тихо 
лунали різдвяні пісні у виконанні ди-
тячого хору. Панувала чудова різдвя-
на атмосфера. Сусіди накрили щедрий 
святковий стіл. Ми вели бесіду. Одним 
словом, панував прекрасний різдвяний 
настрій. Таким Різдво я пам’ятав ще з ди-
тинства.

Удома я від щирого серця подякував 
Небесному Отцеві за те, що пережив 
за останні три дні, а також – за свої три 
останні різдвяні подарунки!

К.Р.     

Радість 
Різдва

У минулому році, ще у вересні, 
я довідався, що мій товариш 
не зможе взяти відпустку на 
Різдво.
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Євангеліє 
про Різдво Ісуса
У чотирьох Євангеліях розповідається про життя Ісуса. Інформація про певні події Його життя 
міститься в усіх Євангеліях. Про інші події можна прочитати в одному чи двох із них. Відомості 
про Різдво Христа вельми різняться в Євангеліях. Отже, про що ми довідуємося з Євангелій про 
Різдво Ісуса Христа?

Уявіть собі, що четверо внуків мають намір напи-
сати історію життя бабусі чи дідуся. Про що вони 
розповідатимуть? Ми впевнені, що, окрім дея-
ких важливих фактів їхнього життя, вони будуть 

розповідати її по-різному. Для одного внука важливо, куди він 
їздив у відпустку з дідусем чи бабусею, як вони допомагали 
йому здобувати ті чи інші мудрості життя. Для іншого більш 
важливим є те, про що вони говорили або писали йому в своїх 
листах. Третій, можливо, напише про дитинство бабусі й діду-
ся, тому захоче показати своїм дітям, як із часом змінювалося 
виховання дітей.

Тут збувається народна мудрість: якщо обоє роблять одну 

й ту ж справу, то це ще не значить, що вони виконують одне 
й теж. Це цілком нормально. І якщо навіть четверо внуків пи-
сатимуть історію про своїх дідуся чи бабусю по-різному, то 
ніхто не подумає, що вони написали щось не те. 

Усі чотири Євангелія були написані щонайменше через 
одне, а можливо, й через два покоління після смерті Ісуса 
Христа. Нікому достеменно не відомо, чи євангелісти були 
очевидцями життя Ісуса Христа. Лука наголошував, що він із 
отриманих ним писань дізнався про тих, хто ходив з Ісусом. 
Він сам знав про Ісуса лише від тих людей, які мали честь 
бути поруч з Ним. Отже, які повідомлення містяться в усіх 
чотирьох Євангеліях про Різдво Ісуса?
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вступом» (Мартін Келєр). 
Отже, з цього ми розуміємо, 
що Марко не ставив за мету 
відобразити Різдво й дитин-
ство Ісуса, оскільки воно, на 
його думку, не було безпо-
середнього пов’язане з го-
ловним змістом Євангелія. 
Марко намагався в першу 
чергу пояснити віруючим, 
що Господь Ісус помер за 
наші гріхи, що здобув пере-
могу над ними і воскрес з 
мертвих. Марко писав своє 
Євангеліє, аби принести 
віруючим саме таку віру.

Доведено, що Євангеліє 
від Марка було джерелом 
для написання двох інших 
Євангелій – від Матвія та від 
Луки. Але їхні автори вико-
ристовували також й інші 
свідчення, а тому відобра-
зили історію про Різдво й 

дитячі роки Ісуса. Однак, кожен із них робить акцент на різ-
них моментах цих подій.

Євангеліє від Матвія

Євангеліст Матвій мав намір показати своїм сучасни-
кам – читачам і слухачам – що Ісус Христос був не тільки 
істинним Божим Сином (див. Від Матвія 16, 16), а й істинною  
Людиною. Саме тому він привернув увагу читачів до подій, 
пов’язаних із Різдвом, дитинством, а також з батьками Ісу-
са. Одночасно Матвій підкреслював, що Господь походить з 
ізраїльського народу й що Він – обіцяний Месія. Життя Ісуса 
Христа, згідно з євангелістом Матвієм, було нерозривно 
пов’язаним з історією древнього народу; тому автор по-
стійно посилається на виконання старозавітних проро-
цтв. У Євангелії від Матвія міститься найбільша кількість 
посилань на тексти Старого Завіту й цитати з нього.

Те, що Ісус походить із старозавітного народу, стає зро-
зумілим з Його родоводу, яким розпочинається Євангеліє від 
Матвія. Як Авраам, так і Давид є праотцями Ісуса. Окрім цьо-
го, Матвій повідомив, що Ісус народився в Віфлеємі, місті, яке 
тісно пов’язане з царем Давидом. Цим він підкреслив, що Го-
сподь Ісус є очікуваним сином Давида й Царем юдеїв. Про Різ-
дво Господа Матвій нічого не повідомляв, а говорив тільки 
про те, що воно відбувалося за правління царя Ірода (помер 
у 4 році до Р.Х.).

Аби віддати шану новонародженому цареві Юдейському, 
мудреці зі сходу прийшли вклонитися Йому. Вони принесли 
Йому дарунки, що вказують на Його царське походження. 
Водночас Матвій показує, у якій небезпеці перебував Ісус, 

15 років тому Новоапостольська церква опублікувала на 
своїй Інтернет-сторінці детальну розповідь про Різдво Ісуса 
Христа, яка опирається на Євангеліях, і яку ми подаємо ниж-
че:  

«Нам усім добре відома історія Різдва Ісуса. Проте, в яких 
Євангеліях розповідається про Різдво і чому деякі з єван-
гелістів не повідомляють про нього? Про це пишуть самі 
євангелісти?»

Євангеліє від Марка
Той, хто читає Євангеліє від Марка, найдавніше з усіх Єван-

гелій, яке дійшло до нашого часу, той помічає, що у ньому 
немає історії про Різдво Ісуса Христа. Чому? 

Марко був першим євангелістом, який зібрав в своїй Єван-
гелії вислови Ісуса Христа та повідомлення про Його діяння: 
про Його страждання, смерть і Воскресіння. Він не ставив 
собі за мету переповісти життя Ісуса Христа від Різдва до 
Його смерті, а хотів зобразити Ісуса, Який походив з Назаре-
ту, як Христа, Божого Сина. Євангеліст розповідає про про-
повідницьку діяльність Божого Сина в Ізраїлі, про чудесні 
діяння, які Він здійснював; а також – про те, як був розп’ятий 
римлянами на хресті й воскрес із мертвих. Тому на початку 
свого Євангелія Марко  писав: «Початок Євангелії Ісуса Хри-
ста, Сина Божого» (Від Марка 1, 1). Ці слова допомагають 
збагнути його основну думку.

У центрі цього Євангелія знаходиться розповідь про 
страждання Ісуса Христа. Події в Єрусалимі та його околицях 
займають майже половину його Євангелії. Тому недарма його 
називають також «історією Господніх страждань із виразним 
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вого Христос прийде, з села Вифлеєму, звідки був Давид?» (Від 
Івана 7, 41-42). Для євангеліста було важливим передати не 
біографічні подробиці чи історичні події, а – людську природу 
Божого Сина як масштаб Усесвіту: Небо й Земля, Усесвіт, усе, 
що створене Богом,  пов’язане з Різдвом Ісуса.

Різдво, свято любові Божої 

Ангел звістив пастухам величне різдвяне послання: наро-
дився Ісус, Месія, Господь. Воно було для них знаменням: «Ви 
знайдете Дитину сповиту, що лежить в яслах». Бог утілив-
ся в Людину. В Ісусі Бог дарує Себе людям, як Людина, Якій 
властиві біль, тлінність і смерть. Народження Ісуса Христа є 
знаком Божої милості й Божого милосердя до людей цього 
світу: «Бо так полюбив Бог світ, що дав Сина Свого Єдинород-
ного». Християнська віра говорить про те, що Бог об’явився 
людям у Своєму Синові. Він утрутився в людське життя, зми-
лосердився над ними й подарував їм спасіння. Тому Різдво 
– це свято Господньої любові. Роль Різдва є для нас, людей, 
те саме, що – свята ніч!

Різдво Ісуса Христа

Нікому достеменно не відома ні точна дата, ні рік Різдва 
Ісуса Христа. У Євангеліє від Луки Віфлеєм названо місцем 
Різдва Ісуса. У розташованому на віддалі 10 км від Єрусали-
му, зокрема там, де згідно з переказами відбулося Різдво Ісу-
са, знаходиться сьогодні Храм Різдва Христового.

Уперше 25 грудня як день Різдва Ісуса Христа ми, христия-
ни, відзначили в 354 році у Римі. Язичники відзначали тоді в 
цей день, як день зимового сонцестояння; це було їхнє свято 
«непереможеного бога сонця». Християни, очевидно, свідо-
мо обрали це свято як день відзначення Різдва Ісуса Христа 
й сповнили його новим і глибоким змістом: У день зимового 
сонцестояння дні на наших широтах є найкоротшими. Саме 
тому ми й відзначаємо це свято: світло – Ісус, Божий Син – 
з’явилося світові.

Про точний час Різдва Христа є різні повідомлення. За 
давньою легендою, 25 березня було першим днем створен-
ня Богом світу. Очевидно, Різдво Христове було пов’язане з 
цією датою. Якщо Ісус був зачатий 25 березня, то 25 грудня 
можна вважати Його Різдвом. Тому 25 березня Католицька 
церква відзначає Благовіщення Діви Марії, бо  зачаття Ісу-
са було освяченим Святим Духом. Ще одне пояснення, чому 
ми відзначаємо Різдво саме цього дня, пропонує євангеліст 
Лука. У його Євангелії зокрема написано, що Ісус з’явився на 
світ через шість місяців після народження Іоанна Хрестителя 
(тобто, 24 червня).

Згідно з іншим джерелом, датою Різдва Ісуса вважають вес-
ну, а підрахунки третього джерела свідчать про те, що Ісус 
народився у травні (20 травня). Важливим, однак, є те, що Бог 
послав Свого Сина заради нашого Спасіння. Не має, при цьо-
му, значення, коли відбулося Різдво Ісуса – у березні, травні 
чи у грудні.   

Ред.  

новонароджене Немовля: цар Ірод мав намір убити Його, 
оскільки вважав, що Він становить загрозу для його влади. 
Але Бог оберіг і врятував Ісуса, як і, свого часу, Мойсея від пе-
реслідувань земного володаря, аби Він виконав те, що мав 
виконати. Сім’я Ісуса втікає до Єгипту, і лиш після смерті 
Ірода повертається назад в Ізраїль і оселяється в Назареті. 

Євангеліє від Луки

Євангеліст Лука, як історик, ставить перед собою завдан-
ня зобразити всі події саме так, як це робили тоді античні 
літописці. Він ретельно зібрав відомості про Ісуса, що дій-
шли до нього з давніх-давен, упорядкував і представив їх у 
своєму Євангелії. Уявлення про Різдво Ісуса Христа склалося 
в нас насамперед завдяки Євангелію від Луки. У той час, як 
євангеліст Матвій, про що було зазначено, майже нічого про 
це  не повідомляв, то в Євангелії від Луки ми знаходимо цілу 
низку фактів. У ньому розповідається не лише про обстави-
ни Різдва Ісуса, а й про народження Івана Хрестителя.

Особливу увагу Лука присвятив історичним подіям, що 
відбувалися на тлі народження Месії світу. Він назвав імпе-
ратора Августа, намісника Квірінія, а також – про  перепис 
населення. У центрі історії з Різдвом Господа Ісуса Христа 
знаходиться поява Ангела. Саме Він повідомив пастухам, 
що перебували на полі, про радісну звістку: «Не бійтесь, бо я 
звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу: 
Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же 
Христос Господь» (Від Луки 2, 10-11). Окрім цього, Ангел мо-
вив, що Дитя сповите лежатиме в яслах. Отже, Боже Дитя 
прийшло на цей світ не в розкоші й багатстві, а в бідності 
й пониженні. Це вказує на самоприниження Божого Сина (пор. 
Филип’ян 2, 5-11). Він, будучи Царем, як здавалося, виявив без-
силля, тавусе ж приносить людям мир, підтримувати який 
покликаний також римський імператор. 

Євангеліє від Івана

В Євангелії від Івана не розповідається про Різдво Ісуса. 
Для цього євангеліста було важливим підкреслити не тіль-
ки людську істинність Господа Ісуса під час Його Різдва, але 
Його істинно Божественну сутність. Євангеліст розпочи-
нає свою оповідь не з розповіді про події, що були пов’язані із 
Різдвом Господа Ісуса, а – з прологу. У цій передмові євангеліст 
удається до мови грецької філософії, аби пояснити своїм су-
часникам істинність Божого сина. Божий Син – це вічне слово 
(Логос), яке втілилося в Людську плоть: «І Слово стало Тілом, 
і оселилося між нами, і ми славу Його бачили – славу Єдино-
родного від Отця, благодаттю та істиною сповненого» (Від 
Івана 1, 14). Цими декількома словами євангеліст описав Різ-
дво Ісуса Христа. Він говорив також про невизнання юдеями 
Божого Сина: «Прийшло до Своїх, – а Свої Його не прийняли» 
(Від Івана 1, 11). Ніде в Євангеліє від Івана ми не знаходимо від-
повіді на питання про походження Ісуса Христа: «Чи з Галилеї 
Христос прийде? Хіба в Писанні не сказано, ще з роду Давидо-
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У першу неділю місяця, 7 жовтня 2018 року, новоапостольські громади 
трьох українських округів, як і кожного року, відзначили День Подяки 
за зібраний врожай. Напередодні цього урочистого Дня брати й се-

стри святково прикрасили вівтарі своїх громад щедрими дарами українських 
полів, ланів і садів. Зібраний восени врожай не тільки додає нам упевненості, 
що перезимуємо холодну зиму, а й викликає велику радість, спонукає до роз-
думів, що його ми посадили, виростили й зібрали не тільки завдяки наполег-
ливій праці, а й помочі, сил і здоров’ю, які Бог надавав нам, виявляючи Свої 
милосердя і любов. За це в День Подяки ми складаємо Йому щиру вдячність.

Саме про це йшлося під час усіх проповідей, що проходили в усіх громадах 
України. У його основу були покладені біблійні слова з Псалма 136, 1, 25–26:  
«Хваліте Господа … [Який] дає поживу всякій плоті … Хваліте Бога неба, бо 
милість Його вічна», якими служив Першоапостол Новоапостольської церкви. 
Апостол Анатолій Будник приїхав на це свято у свою рідну громаду Львова. 
На це богослужіння парафіяни запросили чимало рідних, близьких і знай-
омих людей. Під час проповіді, темою якої було «Хвалімо Бога, Творця, Який 
дарує нам спасіння!» апостол мовив зокрема таке: «Величаймо Бога, Творця, 
і хвалімо Його за те, що проявляє вірність до нас і до створеного Ним світу. 
Аби виявити Богові хвалу й вдячність, нам треба виконати певні передумо-
ви. Сповідуймо віру в Творця – усе суще постало завдяки Його волі. Ми вдяч-
ні Богові за життя, за здоров’я, за хліб насушний, за дітей і за матеріальний 
добробут. Виявляймо радість і для цього замість нарікати, дякуймо Богові 
за будь-які Його дари. Людина, яка недооцінює дарунки, зневажає того, хто 
підносить їх. Виражаймо Богові вдячність також у своїх молитвах і хвалебних 
піснях. Віддаваймо Богові, а значить ближньому, частину від свого прибутку, а 
також – часу й сил, якими Він наділяє нас. Благодійність і великодушність – це 
важливі християнські чесноти (Євреїв 13, 16). Дотримуймося також настанов 

Ісуса Христа (Від Марка 12, 17) і поло-
жень нашого Символу віри (Десяте 
положення), і для цього ставмося з 
повагою до держави. Аби вона могла 
виконувати поставлене перед нею 
завдання, сплачуймо чесно податки 
й інші збори.  Виявляймо довіру до 
Творця: зважаймо на те, аби турботи 
про земне не позначалися негативно 
на наших стосунках з Богом. Хвалімо 
Бога, Творця видимого й невидимого 
світу. Адже Він обіцяв нам дати вічне 
спасіння. Ми складаємо Ісусові Хри-
стові подяку, коли спільно відзначає-

Україна: Свято Подяки за врожай в регіонах України
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мо Святе Причастя (1 Коринтян 11, 24). Намагаймося привернути увагу 
людей до спасіння в Ісусі Христі.Підтримуймо працю апостолів, приноси-
мо потрібні жертви й виконуймо працю на благо Церкви. Посіяні Христом 
сім’я Божого Царства принесуть щедрі плоди спасіння і вічної Господньої 
слави (Від Марка 4, 26–29)».

День Подяки за врожай є для нас, новоапостольських християн, пре-
красною нагодою прийти в Божий дім і – додатково до основної десятини 
– принести Богові особливу, фінансову пожертву, Пожертву вдячності. Ви-
ручені від неї кошти, як і в попередні роки, підуть на потреби нужденних 
людей і на підтримку міжнародної місіонерської діяльності нашої Церкви. 
Саме на цьому наголошував Окружний апостол у своєму посланні з цьо-
го приводу сказав: «Дорогі брати й сестри, виражати вдячність – напри-
клад, за виконану для нас конкретну добру справу – це, звісно, потреба 
нашого серця. А вдячність Богові має бути постійним станом нашої душі. 
Вона обумовлена пізнанням Божої величі, доброти й любові. Виражати 
вдячність за все, як мовиться у 1-у Посланні до солунян 5, – саме 
такою є Божа воля. Вдячність Богові здатна міняти людське життя: 
вона викликає вдоволення, впливає на нашу молитву, поглиблює 
нашу любов до Бога, спонукає нас виявляти любов до ближнього 
й брати активну участь у Господній справі. Свою вдячність ми ви-
являємо на ділі, коли Євангеліє Ісуса Христа є визначним у нашому 
житті. Наші фінансові пожертви є видимим вираженням вдячності. 
У неділю, 7 жовтня 2018 року, у нас буде можливість принести Го-
сподові додаткову фінансову пожертву – жертву вдячності. Виру-
чені від неї кошти підуть на забезпечення міжнародної діяльності 
нашої Церкви, зокрема – на її підтримку в Західній і Східній Африці, 
а також у Східній Європі. Висловлюю вам щиру вдячність за прине-
сені вами жертви й надсилаю вам свої сердечні вітання, ваш Міха-
ель Еріх».

Після богослужіння бра-
ти й сестри і гості грома-
ди за доброю традицією 
накривали столи дарами 
землі, які зібрали на своїх 
присадибних ділянках, а 
також частували один од-
ного власноруч випече-
ними домашніми тістечка-
ми. Усі радісно чаювали й 
жваво спілкувалися один 
з одним; ділилися своїми 
успіхами й невдачами, 
негараздами й радоща-
ми. Адже де, як не в колі 
братів і сестер, почуваєш 
себе комфортно й затиш-
но.
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??             ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА

Благовіщення Господнє або Благовіщення Пресвятої Богородиці – це дуже поши-
рений у християнському іконописі та європейському живописі мотив. Йдеться 
про зустріч Марії з Ангелом, Який сповістив їй про Різдво її Сина Ісуса, тобто про 
звіщення Діві Марії благої вістки про народження в неї Божественного Немовляти, 
або по-латині «annuntio» (звістки). Ангел Гавриїл з’явився до Марії і сповістив їй, що 
вона знайшла милість перед Богом, і народить Сина, Якого має назвати Ісусом. Він 
буде великим і Сином Всевишнього назветься. Ангел пояснив Марії, як це станеться: 
Святий Дух буде з Марією і сила Всевишнього окриє її. В історії мистецтва це часто 
зображують у вигляді образа голуба, символа Святого Духа. Як і на нашій мозаїці, 

що знаходиться в Базиліці Благовіщення, яка спорудженій в Ізраїлі на тому місці, де Архангел Гавриїл благовістив Діві Марії. Її 
будівництво почалося в 1955 році, а в 1969 році базиліку було освячено. Це одна з найбільших християнських церков Близького 
Сходу. Подвір’я та інтер’єр базиліки прикрашають численні мозаїки й фрески. Це вже п’ята базиліка, яка стоїть на тому самому 
місці. Відомості про першу споруду датуються IV століттям. Під час хрестових походів базиліку відбудували, але в 1291 році, коли 
хрестоносці зі Святої країни повернулися додому, вона була знову зруйнована. Тільки в новітній час її відбудували.                  
Як називається місто, де відбувалося Благовіщення Марії, і де знаходиться Базиліка Благовіщення?

Відповідь див. на стор. 2

1. До кого подалася Марія після того, як Ангел сповістив їй 
про народження Ісуса Христа?
А  до Йосифа 
Б  до своєї матері Анни
В  до Єлисавети
Г  до Петра

2. Що означає слово «магніфікат» в історії музики й літерату-
ри?
А молитва Ісуса Христа в Гетсиманському саду
Б молитва Марії у Єлисавети
В Архієрейська молитва
Г Мойсеєве благословення 

3. Хто, згідно з Євангелієм від Матвія, хотів убити Немовля 
Ісуса?
А  Ірод Великий
Б  імператор Август
В  намісник Квіріній 
Г  Понтій Пілат

4. Як звали двох мужів, які підтримували руки Мойсея під 
час перемоги над амаликетянами?
А Ісус Навин і Корей
Б  Ісус Навин і Еліезер
В  Аарон і Міріам
Г  Аарон і Ор

5. Що в історії мистецтва означає «Аве Марія»?
А  зображення смерті Марії
Б  зображення привітання Ангела, Який звіщав про Різдво Ісуса 
Христа
В  зображення Марії під Хрестом Ісуса 
Г  зображення історії від Єви до Марії

6. Хто написав слова пісні «Ангел Божий сповістив» (№ 16 у 
російськомовному пісеннику)?
А Чарльз Уеслі
Б Йоганн Ріст
В Пауль Герхарт
Г Йоган Френк

7. Скільки має «перст», міра довжини, що згадується у Біблії?
А  бл. 1 см
Б  бл. 5 см
В  бл. 2 см
Г  бл. 7 см

8. Хто є автором 1-го Послання до Корінтян?
А Іван
Б  Яків
В  Марко
Г  Павло

9. Із якого дерева Ной звів ковчег?
А  гофер
Б  кипарис
В  дуб
Г  кедр

10. Про що йдеться у Євангелії від Матвія, 1-й главі?
А  Нагірна проповідь
Б  історія про мудреців зі Сходу
В  Родовід Ісуса Христа
Г  передслово
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