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ДОРОГІ БРАТИ Й СЕСТРИ,
щиро вітаю вас з Новим 2019 ро-

ком. Я бажаю, аби ми розпочали 
його, виявляючи впевненість у вірі, 
про яку у 23-му Псалмі мовиться 
так: «Господь – мій Пастир: нічого 
мені не бракуватиме!»  

     Отже, попри негаразди, труд-
нощі й турботи, яких нам доводиться зазнавати, ми маємо все ж 
утіху: «Бог є неймовірно багатим!» Він багатий на:

 n доброту;
 n терпіння;
 n милість.
Бог бажає ділити Свої багатства разом з нами. Ми вже беремо 

участь у дарованому Богом багатстві – в Ісусі Христі!
Дорогі брати й сестри, я рекомендую вам упродовж 2019 року 

зосереджуватися на осягненні цієї мети: здобувати багатства у 
Христі! 

Отже, «Багатство у Христі!» – це девіз 2019 року.
У чому полягає суть Христових багатств? Як можна їх осягну-

ти? Розмірковуймо над цим під час наступних тижнів і місяців. 
Я з нетерпінням чекаю на імпульси від Святого Духа, а також – 
на ідеї щодо того, як ці багатства формуватимуться у кожного 
з нас, а також – у наших громадах. У цьому зв’язку в мене є ще 
одна думка, яка є особливо важливою для нас: коли ми ділимо-
ся багатствами Христа, то не стаємо біднішими. Отже, ділімося 
з ближніми Христовими багатствами! Адже в нас для цього є не 
тільки можливість й потреба; а й – покликання! 

Я бажаю вам у новому 2019 році щедрих Господніх благосло-
вень!

Із сердечними вітаннями, ваш

Жан-Люк Шнайдер

Багатство 
у Христі
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У Португалії на відстані майже 20-ти кілометрів 
від столичного Лісабону розташоване містечко 
Каркавелуш, яке славиться винами із добірних 
сортів винограду. Завдяки вапнистим ґрунтам 

виноробство має тут прадавню історію. У 1769 році вино 
з Каркавелуша здобуло найвищу премію на аукціоні 
Крістіс у Лондоні. З 1908 року винам цього виноробно-
го регіону, який займає майже 10 гектарів, Товариством 
Виноробів Португалії присуджено найвищий знак якості. 
Від трьох до п’яти років вино, діапазон кольору якого ся-
гає від світлого до рубінового відтінків, дозріває у дубо-
вих бочках, а потім щонайменше два роки зберігається 
в пляшці перед тим, як поступити в продажу. У той же 
час багатому традиціями виноробству загрожує сьогод-
ні дедалі зростаюча індустрія туризму: за розташовані на 
атлантичному узбережжі виноградні угіддя спекулянти 
земельними ділянками пропонують неймовірно високі 
ціни; і поки що немає жодного закону, який забороняв 
би їм перетворювати ці угіддя  у місця для будівництва 
готелів чи апартаментів, що користуються великим попи-
том у відпочиваючих.

A.V.

4 НС, 2/2019

Каркавелуш – місто в Португалії
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БОГОСЛУЖІННЯ У М. КАРКАВЕЛУШІ /
 ПОРТУГАЛІЯ
ДАТА: 7 жовтня 2018 року

ВСТУПНА ПІСНЯ: «З Тобою повсякчас» (№ 131 

у російськомовному пісеннику)

СУПРОВІД: Окружний апостол Райнер Шторк, 

апостоли Рольф Каменцінд, Улі Франк, Віль-

гельм Гойнер, Йенс Ліндеман, Мануель Луїз

ПРИМІТКА: богослужіння з нагоди свята По-

дяки за врожай

СЛОВО І ВІРА  | У ЦЕНТРІ УВАГИ  
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Сердечно улюблені брати й сестри, ми вдячні мило-
стивому Богові за те, що Він проклав нам шлях сюди, 
і ми зібралися сьогодні в Божому домі у значній кіль-
кості, аби спільно відзначити особливе свято, Свято 

подяки за врожай. Ми мали вчора прекрасні зустрічі, а також 
богослужіння для священнослужителів та їхніх дружин. Мушу 
сказати: у вас панує прекрасна атмосфера! Я вдячний мило-
стивому Богові за те, що смію бути разом з вами.

Отже, сьогодні ми відзначаємо особливе свято. Під час цьо-
го свята ми щиро дякуємо милостивому Богові. Ми, звичайно, 
дякуємо Йому під час кожного богослужіння, величаємо й по-
клоняємося Йому. Але раз у рік, що є доброю традицією, ми 
відзначаємо Свято подяки за врожай. Не ми, Новоапостоль-
ська церква, запровадила його; своїми коріннями воно сягає 
в давню епоху Старого Заповіту: вибраний Богом народ від-
значав чимало свят, під час яких дякував Богові за врожай та 
інші плоди землі. А християни підхопили цю традицію і таким 
чином підкреслили рису, що притаманна їм – бути вдячними!

Отже, вдячність Богові – це характерна властивість, яка 
притаманна християнинові. Апостол Павло нашою біблійною 

Бути вдячними за все
цитатою також закликав проявляти вдячність: «За все дякуйте: 
така бо воля Божа». Тут виникає питання: «Чи це істинно так!? 
Чи може Бог вимагати від нас, аби ми за будь-яких обставин 
виявляли Йому вдячність?»

Ми знаємо: Бог – не людина, і Він не потребує нашої вдяч-
ності. Бог не бажає, аби Йому лестили. Чимало людей у цьому 
відношенні є чутливими і залюбки слухають, коли їм кажуть: 
«Ти – найкращий, я дякую тобі, що ти в мене є!» А Бог не по-
требує ані нашої вдячності, ані лестощів. У Нього не має по-
треби знову й знову показувати, Яким Він є великим, і якими 
малими є ми; Йому не треба підкреслювати, що ми без Нього 
не в змозі існувати. Бог є досконалим і такі думки є для Нього 
вельми чужими. 

Бути вдячними за все, як наголошував апостол Павло, 
здається нам малоймовірним. Як Бог може вимагати 
від матері, яка втратила дитину, бути вдячною; чи – від 

людини, яка переживає трагічну ситуацію в своєму житті? Дя-
кувати за це є, як здається, безглуздям. І все ж апостол Павло 
наголошував: «Божа воля полягає у тому, аби дякувати Йому 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«За все дякуйте: така бо воля Божа щодо вас   
у Христі Ісусі».

Слово із Біблії: 1-е Солунян 5, 18
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за все, тобто за будь-яких обставин». Аби збагнути це, нам тре-
ба пояснити суть Божої волі: чого Бог, власне, нам бажає? Він 
бажає нам спасіння! Бог бажає відкупити нас від зла і приве-
сти до єднання з Собою, під час якого ми будемо вічно щасли-
вим і вільним, та перебуватимемо у Його славі. Такою є Божа 
воля щодо нас. Аби осягнути нам це спасіння, Бог послав Сво-
го Сина, Який помер за нас. Він проклав також нам шлях: хто 
вірить у Господа Ісуса й іде вслід за Ним, той зможе осягнути 
єднання з Ним. 

Отже, Бог бажає, аби ми ввійшли в Його Царство. Аби осяг-
нути його, нам треба вірити в Господа й слідувати за Ним. 
Слідувати за Ісусом – означає наслідувати Його приклад. Бо 
тільки людина, яка слідує за Господом і бере з Нього приклад, 
потрапить у Боже Царство. 

Вдячність – це риса, яка була притаманна Ісусові. Коли Ла-
зар, Його друг, помер, то Ісус стояв біля гробу й дякував От-
цеві: «Отче, Тобі подяку складаю, що вислухав єси Мене!» (Від 
Івана 11, 41). Ще не відбулося воскресіння Лазара, він був ще 
мертвим, а Ісус уже дякував Отцеві. 

Христос, зазнаючи страждань, добре знав: «Мене покинуть, 
Мені доведеться страждати й померти»; і перед тим Він усе 
ж відзначав зі Своїми учнями Святе Причастя, під час якого 
дякував за хліб і вино. Ми не раз чуємо про цю подію, але 
вона мене завжди глибоко зворушує. Ісус мовив Своїм учням: 
«Один із вас Мене зрадить», – і тут же дякував за хліб, який 
тримав у руці (Від Матвія 26, 26). Так Ісус виявляв Свою вдяч-
ність! Після вечері учні співали хвалебну пісню з Псалмів. Коли 
читаєш її, то розумієш, що вони славили й дякували Богові.

Отже, Бог бажає нам спасіння; Він бажає, аби ми ввійшли в 
Його Царство; Він бажає, аби ми брали приклад з Ісуса й були 
вдячними.

Бог бажає нам не тільки спасіння, а й, як мовить апостол 
Павло (1-е Солунян 4, 3), – щоб ми зазнавали освячення. Бог 
послав нам Святого Духа, Який наставляє, відкриває очі, веде 
й супроводжує нас. Якщо людина живе із спонуки Святого 
Духа, то спроможна розпізнавати присутність і діяння Бога в 
своєму житті. 

Якщо людина бачить: усе, що відбувається в житті, є ви-
падковістю чи збігом обставин, і зазнає несправедливість, 
то Святий Дух здатний показати їй щось інше: «Поглянь, Бог 
присутній у твоєму житті, Він поруч з тобою! Він творить і діє!» 
Людина, яка живе із спонуки Святого Духа, цілковито зосеред-
жена на Богові, і її помисли за будь-яких обставин спрямовані 
до Нього. Коли вона живе саме так, то відчуває Його присут-
ність і діяння у своєму житті. 

Бог наділив нас даром Святого Духа, даром життям Ісуса 
Христа. А тому ми маємо зростати до образу Ісуса Христа. 
Христос був вдячним і ми також повинні проявляти вдячність.

Тепер ми розуміємо набагато краще те, що апостол Пав-
ло мав на увазі, і що раніше було нам незрозумілим. Ви-
являючи Богові вдячність, ми розпізнаємо Його любов 

до нас: Бог бажає, аби ми осягнули єднання з Ним й увійшли в 
Його Царство. Він проклав єдино правильний шлях: ми маємо 
вірити в Ісуса Христа й слідувати за Ним. Бог бажає, аби ми 
зазнавали освячення; для цього нам треба керуватися Святим 
Духом і зростати до образу Христа. Хто так поступає, хто зро-
стає до образу Ісуса Христа, той виявляє вдячність Богові, бо 
бачить Його присутність у своєму житті й розпізнає Його діян-
ня. Саме цього бажає Бог. А ми – також. 

Отже, коли ми живемо зі спонуки Святого Духа й цілковито 
зосереджуємося на Богові, то розпізнаємо також Божі діяння 
і присутність у створеному Ним світі (творінні). Якщо пригля-
нутися до світу, то помітимо: він є творінням Божих рук! Ми 
помітимо, що попри зло, яке люди завдають навколишньому 
світові, Бог оберігає і стежить за тим, аби його не зруйнували. 
Бог стежить за тим, аби людина жила на землі, аж поки не буде 
створено інший, новий світ. Ми дедалі більше спостерігаємо 
за тим, як людина втручається у Боже творіння, порушуючи 
дану Богом заповідь оберігати його. Однак, не забуваймо про 
те, що Бог стежить за Своїм творінням, а також – як Він обі-
цяв – клопочеться, аби людина жила на землі, аж поки не буде 
створено новий світ. Хіба це не причина для вдячності?

Тому розпізнаваймо Божі діяння і дари. Якщо ми живемо 
й керуємося Святим Духом, то усвідомлюємо: усе добре, що 
ми маємо, походить від Бога. Усе, що ми маємо, отримуємо з 
Божої милості! Люди завжди гадають, що заслуговують на те, 
що здобули в своєму житті: у мене є прекрасна дружина – і це 
нормально –, тому я маю бути добрим чоловіком. Я здоровий, 

бо веду здоровий спосіб життя. У мене є достатньо грошей 
на прожиття, бо я багато працюю і так далі. Бідною є людина, 
яка міркує саме так! Адже є чимало людей, які щонайменше 
є такими ж добрими, як ми; а, можливо, й набагато кращими; 
але в них усе ж немає того, що ми маємо. Людина, яка живе із 
спонуки Святого Духа, розуміє: усе, що ми маємо, отримуємо 
завдяки Божій милості! Отже, все, що ми маємо, ми здобули 
завдяки Божій милості. Це – не наші досягнення чи здобутки! 

Чимало людей, з людської точки зору, заслужили значно 
більшого, ніж ми; і все ж мають менше від нас! Людина, яка ціл-
ковито зосереджується на Богові, розпізнає: усе, що я маю, це 
– дар Бога, а не – наслідок моєї праці! Таке розуміння викликає 
вдячність по відношенню до Бога, а також – смиренне став-
лення до інших людей.  

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

Ф
от

о:
 Ге

рм
ан

н 
Бе

т
ке

               Коли ми живемо зі спонуки Святого 
Духа й цілковито зосереджуємося на Богові, 
то можемо розпізнавати Божі діяння.
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Людина, яка живе із спонуки Святого Духа і зосеред-

жується тільки на Богові, розпізнає Його діяння і до-

бре знає: найважливішим, що відбулося досі в історії 

людства, є те, що Божий Син став Людиною, і що Ісус Христо 

приніс Себе в жертву. Це – найважливіше діяння Бога в історії 

людства. А тому будь-яка Божа дитина має зосереджуватися 

на тому, що Ісус Христос став Людиною, що Він приніс Себе в 

жертву. І це за будь-яких обставин допомагатиме людям вияв-

ляти вдячність. 

Апостол Павло казав не тільки: «Ти маєш бути вдячним за 

будь-що!-, а й: - … за будь-яких обставин». Отже, ми маємо 

бути вдячними не за страждання, які зазнаємо, а за те, що 

маємо силу зносити їх. Саме тоді, коли ми зазнаємо нужду 

чи страждаємо через смерть, хвороби і несправедливість, 

усвідомлюймо: Ісус Христос, Син Божий, прийшов на землю, 

страждав, здобув перемогу, аби ми зазнали звільнення від 

цього. Ісус Христос приніс Себе в жертву для того, аби від-

купити нас від страждань і посягань зла. Коли ми зазнаємо 

страждання, то по-особливому цінуємо пожертву Ісуса Хри-

ста, бо знаємо: Бог діяв і продовжує діяти, аби відкупити нас 

від посягань зла.

Зробімо в цьому відношенні ще один крок уперед: коли 
ми страждаємо від хвороб чи несправедливості; коли 
ми маємо страх перед смертю, що, власне, притаманно 

людям; то завжди пам’ятаймо про Ісуса Христа: Божий Син був 
на небесах, де не було зла. Він перебував у мирі й був вельми 
щасливим. Він добровільно прийняв рішення: «Я хочу пере-
жити все те, що переживають люди, й принести їм відкуплен-
ня». Отже, коли ми зазнаємо біль, то пам’ятаймо про Ісуса 
Христа. У нас, людей, немає вибору: ми хворіємо й змушені 
помирати. А в Ісуса був вибір; Він міг уникнути того, що з Ним 
сталося. Він любить нас і бажає відкупити, тому прийняв саме 
таке рішення: «Я розділю людську участь, Я буду страждати 
разом з ними, зазнаю тортур і помру». Це – лише один незнач-
ний аспект Його діяльності. Коли ми, зазнаючи страждань, 
пам’ятаємо про жертву Ісуса Христа, тоді ми зосереджені на 
Ньому й виявляємо Йому вдячність: «Господи, я вдячний Тобі, 
що Ти здолав зло й звільнив мене від нього. Я вдячний Тобі, що 
Ти, аби відкупити, страждав за мене».

Господь Христос бажає не тільки визволити нас від зла 
й привести туди, де не має страждань. Він має на меті щось 
значно більше: Христос бажає ділити з нами Божу славу! Ісус 
здобув велику перемогу, прийняв Божу славу й мовив: «Я ба-
жаю ділити її з вами. Ви не заслужили на неї, але Я дарую вам 

         Людина, яка цілковито зосереджується на Богові, 
                                                     розпізнає: усе, що я маю, 
                                                                                          це – дар Бога.

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ
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АПОСТОЛ УЛІ ФАЛЬК:

Під час своєї проповіді 
апостол Улі Фальк 
закликав нагадувати 
про пережите з вірою 
і ділитися ним з ближ-
нім. «Я переконаний, 
що чимало людей, які 
сьогодні вранці сидять 

тут, можуть розповісти про багато що із свого 
життя. Я підбадьорюю вас робити це, бо таким 
чином ми укріпляємо один одного». Вдячність 
– це свого роду поправка, яка не дозволяє нам 
приписувати собі будь-які заслуги. Екстре-
мальні ситуації в нашому житті, страждання й 
нужда, спонукають нас смиренно й шанобливо 
ставитися до Бога. «Неймовірно важливо тут 
виявляти віру в те, що Бог допоможе нам впо-
ратися з будь-чим, а ми Йому скажемо: «Дякую, 
Великий Боже, що Ти перебуваєш поруч зі 
мною!» 

АПОСТОЛ 
РОЛЬФ КАМЕНЦІНД:

Апостол Рольф Камен-
цінд вів мову про те, що 
вдячність спонукає нас 
до дій і до праці: як до 
праці над собою, коли 
плекаємо віру; так і до 
праці для ближнього. 

Ми з вдячності виступаємо за інших людей: 
за нашого брата чи нашу сестру. «Ми чули, що 
це не так просто. Адже всі ми є різними. І все 
ж таке можливе, – сказав апостол, – якщо ми 
усвідомимо, чого ми істинно бажаємо, зокре-
ма, бути з Господом, коли Він повернеться. 
Коли ми збагнемо, що всі ми, без винятку, 
залежимо від Господньої милості, то зможемо 
разом рухатися вперед».

її». Отже, Він бажає нам чогось значно більшого! Ісус бажає, 
аби ми не тільки позбулися страждань, а й щоб – успадкували 
Божу славу. Він бажає дати нам усе, про що людина може тіль-
ки мріяти – бо виявляє до нас Свою милість.

Ісус дарує нам саме таку спадщину, яка робить нас вдячни-
ми. Ми знаємо: аби осягнути її, нам треба проявляти вірність; 
нам треба бути такими, як Ісус Христос, і слідувати за Ним. 
Самотужки нам годі упоратися з цим завданням. Ми знову й 
знову впадаємо в гріх; ми знову й знову бачимо: «Я ще так да-
леко від постаті Ісуса Христа». А Ісус Христос нам каже: «Годі, 
прийди до Мене, Я подарую тобі милість і прощу твої про-
вини». Коли ми стаємо слабкими, то Він приходить до нас, і 
через слово й Святе Причастя додає нам сил і снаги. Він по-
стійно присутній разом з нами, допомагає, укріпляє й утішає 
нас. Він не тільки бажає звільнити нас від зла, а й подарувати 
нам Свою спадщину. Ісус допомагає нам осягнути її! Для цього 
Він дарує нам милість, милість і ще раз милість. Він пропонує 
нам руку помочі, аби ми зберігали Йому вірність і не втрати-
ли спадщини, яку Він готує нам. Отже, Ісус допомагає нам не 
втратити Його спадщину. Це – також особлива причина для 
вдячності Богові. 

Ми дякуємо Богові також за те, що живемо в єднанні Божих 
дітей. Я міг би навести низку благословень Божого дому, а 
також наголосити на щасті, яке ми маємо завдяки спілкуван-
ню в громаді. Ми вдячні милостивому Богові за те, що нам не 
доводиться самотужки торувати шлях віри, а що ми належи-
мо до громади й спільноти Божих дітей. Я знаю: у кожного з 
нас є чимало причини, аби скаржитися на брата чи сестру. 
Але уяви собі: без них ти почував би себе вельми одиноким? 
Отже, спілкування в товаристві громади – це також причина 
для вдячності Богові. Тут я наголошу на ще одному важливо-
му моменті: Бог додає нам сил, аби ми поралися з розбіжно-
стями, що притаманні людям. Адже у громаді є різні люди, з 
різним соціальним походженням. З людської точки зору, тут 
годі сформувати єдність? Але Бог додає нам необхідних сил, 
аби долали розбіжності й відмінності. І це також є причиною 
для вдячності! 

Тепер про останній момент вдячності: ми, люди, вдячні ми-
лостивому Богові за Його терпіння до нас. Ми дякуємо Йому, 
що Він дав можливість усім людям увійти в Його майбутнє 
нове творіння. Ми були б нещасними, якби знали, що тільки ми 
спасемося й будемо звільненими від зла, а всі інші люди, які не 
живуть згідно з нашою вірою, будуть засуджені у вічності. Хіба 
з такою думкою може жити людина, якщо її водить Святий Дух, 
і якщо вона виявляє любов до ближнього? Ми вдячні Богові 
за те, що Він до самого кінця, до остаточного суду, дає людині 
можливість осягнути спасіння. Це також викликає у нас потре-
бу виявляти вдячність Богові!  

Людина, яка живе із спонуки Святого Духа, розпізнає Божі 
присутність і діяння. Людина, яка зростає до образу Ісуса Хри-
ста, дедалі більше виявляє вдячність. Вона розпізнає, як Бог 
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Коли ми живемо із спонуки Святого Духа й цілковито зо-
середжені на Богові, то розпізнаємо Його діяння. Божий 
Син став Людиною, Христос приніс Себе у жертву – це 
найважливіші Божі діяння в історії людства. Знання про 
це допомагає нам, людям, за будь-яких обставин виявля-
ти Богові вдячність. 

гріха, тому я докладаю усіх зусиль, аби 
позбуватися їх. Ісус прощає мені гріхи. 
А як я позбуваюся й уникаю їх? Чим я 
можу за це заплатити? Які добрі справи 
я маю виконати? Найбільші багатства 
світу не спроможні покрити мій най-
менший гріх? Ісус Христос приходить 
до мене й каже: «Усе гаразд. Я заплатив 
за тебе. Усе в порядку! Але тепер тобі 
треба простити своєму ближньому». 
Прощення, яке ми даруємо ближньому, 
є також виявом вдячності. Ми прощаємо 
ближньому, аби подякувати Ісусові Хри-
стові за те, що Він простив нам.

Господь Ісус палко прагне поєднати-
ся з нами. Він страждав, працював, 
заснував Свою Церкву, аби ми осяг-

нули єднання з Ним. Він невтомно працює над тим, аби всі ми 
перебували разом з Ним. За це я вдячний Йому. Моя вдячність 
виражається також у моєму палкому прагненні бути разом 
з Ним. Він бажає, аби я неодмінно був разом з Ним. Я палко 
прагну єднання з Ісусом і таким чином виражаю Йому свою 
вдячність. Ісус не тільки бажає, аби я був разом з Ним, але й з 
милості дає мені все для цього. Це – Його щирий подарунок. І 
я з вдячності бажаю служити Йому. 

Отже, ми можемо конкретно виражати свою вдячність: 
жертвою, спільною молитвою, співом, і святкуванням Свято-
го Причастя. Добре, але для цього нам треба приходити на 
богослужіння. Коли я вдома співаю «Алілуя» чи «Милостивий 
Боже, я дякую Тобі», то це добре. Але ми значно краще вира-
жаємо Богові вдячність, коли збираємося у громаді й під час 
богослужіння славимо Його, дякуємо Йому й відзначаємо 
Святе Причастя. Якщо людина приходить на богослужіння 
тільки час від часу, коли в неї виникає бажання, то нехай запи-
тає в себе: «Чи істинно я вдячний?»  

Ми дякуємо Богові, коли прощаємо ближньому; коли позбу-
ваємося й уникаємо гріхів; коли служимо Господові й робимо 
все від себе залежне, аби осягнути вічне спілкування з Ним. 
Отже, святкуймо це Святе Причастя, бо воно є трапезою вдяч-
ності.

діє у створеному Ним світі. Вона розпізнає милість, яку Бог 
дарує у повсякденному житті. Пожертва Ісуса Христа є для неї 
найвеличнішим даром. Жертва Ісуса Христа – це найвеличні-
ше, що вона бачить перед собою. Вона, зазнаючи найважчих 
страждань, вдячна Богові за жертву Христа. Вона вдячна, що 
може успадкувати Божу славу, не заслуговуючи на неї. Вона 
вдячна, що Бог знову й знову допомагає їй осягнути Христову 
спадщину. Вона вдячна Богові за громаду, а також за те, що 
різні люди живуть і плекають у ній єдність в Ісусі Христі. Вона 
вдячна також Богові за те, що Він жодну людину не позбавляє 
спасіння. Тож виражаймо Богові вдячність! Нехай Він з ми-
лості прийме від нас її.   

Після співпроповідей апостолів Першоапостол сказав:  
Бог очікує від нас, аби ми виявляли вдячність також за те, 

що живемо із спонуки Святого Духа. Адже тільки завдяки цьо-
му ми здатні слідувати за Ісусом Христом. Як саме ми виражає-
мо вдячність? Ми вдячні Богові за дари, які Він дає нам у зем-
ному житті. І цю вдячність ми висловлюємо по-особливому: 
ми віддаємо Богові у вигляді пожертви частину того, що Він 
дав нам. Така жертовність – це вияв вдячності. Ми висловлює-
мо Господові вдячність хвалебними піснями, участю в хорі чи 
здійснюючи молитви. Адже коли громада збирається, то вона 
дякує Богові як виконанням пісень, так і молитвою. Коли гро-
мада збирається, то святкує Святе Причастя, яка є трапезою 
вдячності. Ми дякуємо Богові за те, що Він дав нам Свого Сина; 
ми дякуємо Ісусові Христові за те, що Він помер за нас. Тому 
святкування Святого Причастя є для нас і сьогодні вельми 
важливим: вона є трапезою вдячності.  

Зробимо ще один крок уперед: Ісус Христос помер, аби від-
купити нас від гріха й звільнити від зла. Ми виражаємо Йому 
вдячність, коли позбуваємося й уникаємо гріхів. Так ми вира-
жаємо Йому вдячність. Для цього я маю робити все залежне, 
аби більше не грішити. Ісус помер, аби звільнити мене від 
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У 2011 році за дорученням Окружного апостола Арміна 
Брікманна я вперше приїхав у Східний Тимор і не міг 
тоді уявити собі, що ми так щиро полюбимо місцевих 
жителів, а особливо – новоапостольських християн. 

Східний Тимор розташований у Південно-Східній Азії, на 
східному кордоні Індонезійського архіпелагу й охоплює схід-
ну половину острова Тимор. Східний Тимор займає площу 
15 000 км2 (це приблизно територія німецької землі Тюрінгії, 
австрійської землі Штирія, чи двох територій швейцарського 
кантону Ґраубюнден). Його ландшафт є гористим. У 2002 році 
країна після тривалих і запеклих воєн, унаслідок яких загину-
ло 200 тисяч людей (сьогодні населення складає 1, 2 мільйо-
ни), здобула незалежність.

Починаючи з 1991 року, як тільки апостол Брінкманн упер-
ше приїхав у  Східний Тимор, праця над зведенням Божої 
справи являла собою суцільну боротьбу. Великі відстані й 
погані дороги ускладнювали доступ до громад. Найбільшим 
викликом була протидія з боку інших християн. Відбувалися 
напади на священнослужителів і членів нашої церкви; у них 
кидали каміння, коли вони виходили з церкви після бого-

служінь. Руйнувалися наші церковні споруди, а також забо-
роняли нашим священнослужителям здійснювати служіння у 
віддалених селах. І все ж стійкість і мужність наших братів і 
сестер викликали захоплення. Наша сила полягала в тому, що 
ми поблажливо ставилися до всіх і не вимагали відплати за 
заподіяне. Ми наполегливо продовжували свідчити про Бога, 
відбудовували свої зруйновані церкви і поступали за принци-
пом: «Кожен ділиться з ближнім тим, чим переповнене його 
серце».

Непроста ситуація змусила нас тоді закрити деякі громади; 
адже нашим священнослужителям не давали проводити бо-
гослужіння і здійснювати духовні відвідини братів і сестер.

Молодь найбільше підтримувала нас: без страху й сорому, 
з радістю і довір’ям молоді люди свідчили про свою віру як в 
школі, так на роботі й у побуті. Одна подія мене неабияк вра-
зила: після зібрання, яке проходило напередодні богослужін-
ня для померлих, молодь ставила мені чимало запитань, зо-
крема про те – як молитися за своїх убитих родичів, друзів 
чи шкільних товаришів. Я підкреслював, що вельми важливо 
молитися за них і гідно свідчити про віру в Христа; а також не 
забувати про людей, які втратили своє життя. Я наголошував 
на тому, що треба молитися, аби наші рідні й близькі у вічності 
могли простити людям, що вбивали їх. Після нашої зустрічі я 
прийшов у неділю в церкву й побачив, що вівтар був оздобле-
ний великою кількістю пелюсток зеленого листя. Спочатку я 
не зрозумів, чому так оздобили вівтар, та згодом побачив, що 
на кожному листку були написані імена близьких  і рідних лю-
дей, які відійшли у вічність. Отже, молодь не тільки молилася 
за них, а й таким чином висловила біля вівтаря заступницькі 
прохання за них. Це богослужіння було особливим і виклика-
ло в нас неабияке зворушення душі.

Мануель Луїз

Божа справа у Східному Тиморі

АПОСТОЛ
МАНУЕЛЬ ЛУЇЗ
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ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 23.12.1952 р.
ПРОФЕСІЯ: продавець нерухомості
АПОСТОЛ з 25.08.1985 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Португалія (з Азорськими островами і Мадейрою) 

Послання

СЛОВО Й ВІРА | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

Ось і прийшов новий 2019 рік. Він 
може бути схожим до квітучих лугів 
з багатьма несподіванками і радо-
щами життя; або – до засніжених 

гір, снігові кристали якої виблискують на сонці 
найрізноманітнішими відтінками обітниць.

Для багатьох наступний рік може бути подіб-
ним до колеса, у якому біжить білка; або – до 
глибокої печери, яка не пропускає сонячного 
світла. Картина нашого життя в 2019 році знач-
ною мірою малюватиметься нашими довір’ям, 
думками й станом душі. 

У новому році дещо відбуватиметься схема-
тично. А на дещо ми склали плани. Однак, усе 
значною мірою вкрите темінню. Тож яким буде 
для нас наступний рік?

«Усе тече» – мовили ще грецькі філософи. 
Ми більше знаємо про інший вислів: «Усе так 
не буде!». Ці висловлювання передають досвід 
людського життя: добре й приємне, яке ми хо-
чемо утримати, минає надто швидко; водночас 
вселяє утіху: нестерпне зло, що турбує нас, три-
ватиме недовго. 

«Усе тече». Якщо цей вислів буде значною 
мірою впливати на наше життя у новому році, то 
може значити: ти можеш робити, що завгодно, а 
в підсумку прийдемо до того самого, що було й 
досі. Адже все минає й виникає щось нове. Тобі 
немає про що непокоїтися. Нехай все буде так, 
як є, - просто пливи за течією життя, бо все тече, 
бо все минає! 

Свого часу до Ісуса прийшов батько хворого 
юнака й благав: «Допоможи моїй дитині!» Адже 
батько попробував усе можливе й ніхто не зміг 
допомогти йому. Ісус був для нього, вочевидь, 
останньою надією. Адже в батька майже не зо-
сталося жодної надії на одужання сина.

До безпомічного батька Ісус мовив: «…все 
можливо тому, хто вірує…» Мовлячи іншими 
словами: якщо втратиш віру, то не допоможеш 
синові. Але якщо ти віритимеш у Бога, свого 
Отця; якщо довірятимеш Йому й покладати-
мешся на Нього, то з тобою відбуватимуться 
неймовірні речі. З Богом ти можеш багато з чим 
упоратися. Не здавайся! Не будь маловірним! Не 
падай духом! Надійся на Бога!

Якщо людина вважає, що цю думку Ісуса мож-
на передати такими словами: «Ти повинен щиро 
вірити в те, чого хочеш досягнути, і в тебе все 
вийде!», то він не до кінця збагнув християнської 
віри. Ми знаємо, що нам самотужки годі впора-
тися з будь-якими справами. Без Бога, без Його 
милості й без Його помочі ми виявимося для 
цього нездатними. 

Але ми знаємо, що завдяки вірі й завдяки 
Божій любові в Ісусі Христі ми тісно зв’язані з 
нашим Небесним Отцем. Ми належимо все-
могутньому Богові. З Ним, і тільки з Ним! – ми 
спроможні на будь-що. Ми знаємо, що Бог бажає 
нам спасіння. Він не бажає, аби ми були самоза-
коханими «супер-жінками» чи гордовитими «су-
пер-чоловіками». Він робить усе необхідне, аби 
ми покладалися на Нього. Ісус в цьому відно-
шенні є прикладом для нас: «Хай не Моя, а Твоя 
буде воля». Отже, й у новому році проявляймо 
силу духу, виявляймо віру й смирення, приході-
мо з молитвою до Бога.

Вияв такої довіри до Бога ми бажаємо кож-
ному в 2019 році. І тоді Бог утішить нас, коли 
зазнаємо одинокість. Він буде поруч зі мною, Він 
захистить мене. Він укаже мені шлях і додасть 
мені сил виявляти любов до ближнього. Тоді ви-
повняться слова: «Усе можливо тому, хто вірує». 

Ред.

Усе можливо
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Аварія на 
бездоріжжі
Ми подорожували Бра-
зилією автотрейлером. 
Аварія, що трапилася з 
нами на болотистій міс-
цевості, подарувала нам 
незабутні переживання.

ЖИТИ ВІРОЮ  | ДУХОВНИЙ ДОСВІД

Ми їхали південноамерикан-
ським Пантаналом, най-
більш заболоченою в світі 
територією. У цій місцевості 

є кілометрові дороги зі щебеню, якими 
можна рухатися, якщо об’їжджати озер-
ця й болота, розташовані ліворуч і пра-
воруч.

Ми три години знаходилися в унікаль-
ному природному райському краю, спо-
стерігали й фотографували рідкісних 
звірів і птахів, крокодилів, змій і ще безліч 
тварин, і за цей час ми не зустріли жод-
ної людини або машини. Раптом наш ав-
томобіль почав втрачати швидкість і ми 
провалилися в яму, що утворилась на 
дорозі. Мотор заглух. Нас охопив такий 
страх, що ми й слова не могли промови-
ти, лишень устигли крикнути «Боже, по-
можи».

Мій чоловік увійшов у воду, щоб пе-
ревірити, чи там глибоко. Тут ми почули 
гуркіт мотора. Звук наближався. Це були 
два джипи з туристами. Коли вони порів-
нялися з нами, їхні водії одразу запро-
понували нам допомогу. З допомогою 
канатної лебідки й приводу для чотирьох 
коліс вони витягли наш автомобіль на 
суху місцевість. Вони порадили нам ви-
сушити мотор, а потім знову запустити 
його. А також порекомендували повер-
нутися назад, бо без привода для всіх 
чотирьох коліс ми не зможемо їхати далі 
цією болотистою місцевістю.

Група зникла так швидко, як вона з’яви-
лася, і через десять хвилин ми знову були 
наодинці. Ми дякували Богові за допом-
огу, яку Він надав нам тут, на бездоріжжі. 

М.Г.-М
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Соромно
Це трапилося зі мною 
кілька років тому на-
зад під час одного з 
семінарів для священ-
нослужителів. 

На таких семінарах прийнято 
багато молитися, і якось вран-
ці апостол попросив братів 
здійснити кругову молитву. 

Такі молитви часто відбувалися: священ-
нослужителі встають у коло й моляться 
по черзі. Молоді брати – по одній-дві хви-
лини, старші в сані – по три-п’ять хвилин. 
А в мене в ті дні сильно боліла нога. Вона 
буквально палала, при чому так сильно, 
що я не міг ані стояти, ані сидіти. А тут 
– кругова молитва. І ось настала черга 
одного з окружних санів: п’ять хвилин... 
сім... десять... Мені було несила стояти, 
нога горіла вогнем, усі мої думки були 
спрямовані на те, аби брат якомога швид-

ше закінчив свою молитву. Я навіть не 

розумів, про що він молиться, бо думав 

про свій фізичний біль. Молитва ллється 

святим потоком, але моєї душі – не тор-

кається, проходить стороною. 

Кругова молитва закінчилася, і тут 

один із братів сказав: «Брати, давайте 

будемо дотримуватися під час молитви 

часу, утомитися ж можна!» У відповідь 

на це апостол сказав: «Якщо є потреба в 

молитві, якщо є за що дякувати й слави-

ти Бога, то не треба зважати на час!» Ось 

тут-то я відчув сором, бо думав упродовж 

молитви не про Бога, а – про своє, земне! 

 А.Е. / Я.
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ДАВНЬОЄВРЕЙСЬКА мова належить до північ-
но-західної гілки семітських мов. Слово «семіт-
ський» походить від імені «Сим», найстаршого 
сина Ноя. Більшість частин СТАРОГО ЗАПОВІТУ 

написані давньоєврейською мовою. Давньоєврейською 
мовою писали справа наліво. На письмі позначалися 
тільки приголосні букви, а голосні – ні. Давньоєврейська 
абетка налічує  22 приголосні літери.
Давньоєврейськими словами, якими ми досі послуго-
вуємося, є Месія, алілуя й амінь. Починаючи приблизно 
з 200 року від Р.Х. давньоєврейська мова поступово по-
чала втрачати своє значення й роль розмовної мови; її 
використовували тільки на письмі. На зміну їй прийшла 
арамейська мова. Проте давньоєврейська мова залиши-
лася «священною мовою» – іудеї й у наші дні використо-
вують її під час богослужінь. За часів Ісуса Христа МОВОЮ 
ЩОДЕННОГО СПІЛКУВАННЯ була АРАМЕЙСЬКА. На всій 
території Перської імперії розмовляли цією мовою, що 
була схожою на давньоєврейську. Окремі частини Старо-
го Заповіту написані також арамейською мовою. Однак, у 
храмі використову-

вали давньоєврейську мову. Аби люди на всій території 
величезної Перської імперії могли розуміти один одного, 
то службовців навчали єдиній імперській «арамейській 
мові». Після розпаду Перської імперії арамейську, як офі-
ційну мову, замінили давньогрецькою. Однак сформува-
лися арамейські діалекти, приміром, самаритянський чи 
сирійський. У деяких регіонах на них розмовляють досі.
Тексти НОВОГО ЗАПОВІТУ були написані давньогрецькою 
мовою. За часів Ісуса Христа розмовляли іншою, ніж сьо-
годні, ГРЕЦЬКОЮ. У країнах Середземномор’я й на Близь-
кому Сході в ті часи набула поширення грецька мова 
під назвою КОЙНЕ. По-грецьки вона означає «спільний 
грецький» або «спільний діалект». Койне походить від 
грецького діалекту, на якому розмовляли в Афінах, але 
воно було простішим від літературної грецької мови.
У текстах Нового Заповіту можна знайти також окремі вис-
ловлювання не на грецькій мові. Їх називають СЕМІТИЗ-
МАМИ, оскільки вони є залишками давньоєврейської й 
арамейської мов. З усіх Євангелій найпростішим з точки 
зору мови є Євангеліє від Марка. А ось автор Євангелія 

від Луки, навпаки, послуговувався вишуканою 
грецькою мовою.

Оригінальні тексти Біблії були написані трьома стародавніми мовами: давньоєврейською, ара-
мейською і грецькою. Починаючи з II століття від Р.Х. Біблію почали перекладати на латинську 
мову. На території України перше видання Біблії церковнослов’янською мовою вийшло у світ у 
1581 році в Острозі. Перший переклад Біблії давньоукраїнською мовою – Пересопницьке Єван-
геліє – створене в місті Пересопниця (Рівненська область). Перший переклад Біблії сучасною 
українською мовою був здійснений в 1903 році П. Кулішем, І. Нечуй-Левицьким та І. Пулюєм і вида-
ний у Відні. У 1991 році вийшла з друку україномовна Біблія, яку переклав І. Хоменко.

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

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»
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Антон повертався зі школи. День був у нього сьогодні не дуже вдалим. Юнак не вивчив 

вірш, який напередодні задали їм додому, й не зрозумів нову тему з математики. Окрім 

цього, на перерві старшокласник навмисне підставив Антонові підніжку, він упав і роз-

бив собі коліно. Дорогою додому Антон зустрів свого друга Тіма. Хлопець зрадів, побачив-

Послухай, будь ласка!
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ПРО АВТОРА: Наталія Вольф є учителем початко-

вих класів з фізкультури, математики й німецької 

мови. Вона працює вчителем в одній із початко-

вих шкіл Німеччини. Заміжня і має трьох дітей. 

Разом зі своїм чоловіком вона очолює окруж-

ний дитячий хор, і є учителем недільної школи й 

керівником дитячого хору громади м. Швеннінге-

на (Німеччина).

Ф
от

о:
 із

 о
со

би
ст

ог
о 

ар
хі

ву

ПРАВИЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ

ши товариша, і вирішив розповісти 

йому про те, що з ним сталося, 

але друг не слухав його. Антон 

тричі починав говорити, але Тім 

ніяк не реагував на його розповідь. 

Нарешті Антон запитав: «Чи чуєш 

ти мене?  » Тім, хоча й вибачився, але 

Антон почував себе одиноко.  
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Після невдалого шкільного дня й розчарування 

від розмови зі своїм найкращим другом Тімом, 

Антон нарешті прийшов додому з надією, що 

тепер він зможе про все розповісти. Мама вже 

чекала на сина, приготувала обід, але дуже поспішала. Їй 

треба було піти з братом до лікаря, а внизу в підвалі ле-

жала ще купа прання і таке інше ... Нарешті вона спитала 

в сина: «Антон, як пройшов сьогодні твій день у школі?» 

Але як тільки Антон почав розповідати, то мама підвелася 

й почала прибирати зі столу.

Після того як Антон розповів мамі про свої проблеми в 

школі, то сподівався отримати від неї пораду, тому й запитав: 

«Матусю, що ж мені робити?» Мама здивовано подивилася 

на нього й сказала: «Любий мій синочку, це ж не проблеми?» 

Антон перестав розуміти, що відбувається навколо нього й 

знову запитував у себе: «Невже мої проблеми є справді не-

суттєвими?» «Матусю, чи ти чуєш мене?» Мама вибачилася й 

пообіцяла згодом відвести час для окремої бесіди. Розчаро-

ваний Антон пішов до своєї кімнати, молився й розповідав 

Небесному Отцеві про свої негаразди.

Бог слухає завжди
Комунікація – це обмін інформацією. Відправник, у да-

ному випадку Антон, передає свою емоційно забарвлену 

інформацію, а завдання співрозмовника (при цьому не має 

значення, хто він – товариш чи мама) – вислухати й сприй-

няти цю інформацію. Комунікація відбудеться тільки в тому 

випадку, якщо інша людина чує те, про що їй розповіли. Для 

цього вона має мати бажання й відвести час. Мама Антона 

через щоденні клопоти не мала змоги почати спілкування, 

тому воно не відбулося.

Коли я була дитиною, то переконалася на власному до-

свіді, що Бог в особливих ситуаціях завжди чує мене. Одного 

разу я повернулася зі школи додому, а мої батьків ще не було 

вдома. Ми з братами не могли потрапити в будинок, бо за-

були вдома ключі. Тому сиділи перед будинком і чекали. Зго-

дом ми захотіли їсти, тому почали міркувати, як нам потрапи-
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залізли до підвалу, піднялися сходами, але двері на перший 

поверх, як і двері на кухню були зачиненими. Ключ стирчав 

зсередини. Ми спробували проштовхнути ключ лінійкою, 

дротом, усілякими іншими підручними засобами, але нам це 

не вдавалося. Раптом ми вирішили помолитися. Ми помоли-

лися Небесному Отцеві й просили, аби Він зробив чудо. Коли 

ми завершили молитву й  розплющили очі, то змогли все ж 

проштовхнути ключ; потім ми дістали його з-під дверей і від-

чинили замок. Ми спілкувалися з Богом, і Він не просто почув 

нас, а відгукнувся на молитву. 

Треба вчитися слухати
Годі уявити собі життя без комунікації, тобто спілкування з 

оточуючими людьми. Воно відбувається щодня й по-різному. 

Якщо з одним співрозмовником ми, як здається, перебуває-

мо «на одній хвилі», то з іншим – розмовляємо, неначе на 

різних мовах. Комунікація є, мабуть, найважливішим елемен-

том, що поєднує людей і ґрунтується на взаємності. Співроз-

мовники, спілкуючись, взаємодіють і розуміють один одного 

з допомогою слів чи міміки й жестів.

Підвівшись з-за столу, мати Антона демонструвала свою 

неуважність. Вона відвернулася від юнака й він відчув себе 

непотрібним. Від обох учасників спілкування залежить, чи 

відбудеться воно, а чи ні. Через непорозуміння виникають ін-

коли суперечки й конфлікти, яких можна уникнути. Для цьо-

ти в дім. Урешті-решт одному з моїх братів спало на 

думку: «Чи не відкрите вікно в підвалі?». Нам удалося 

дотягнутися до внутрішньої ручки вікна, поверну-

ти важіль і відчинити його. Справу зроблено! Ми 
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го нам треба час від часу ставити собі такі питання:   

Чи завжди я чую свого співрозмовника? 

Чи сприймаю я іншу людину такою, якою вона є? Чи мої 

упередження до нього не заважають збагнути істинної суті 

бесіди?

Іноді ми зустрічаємо людей, зовнішній вигляд яких не уз-

годжується з власним уявленнями, і ми одразу маємо про 

них недобре враження. Чи прагну я мати вдале спілкування 

з людиною, а чи уникаю я спілкування з братом чи сестрою, 

однокласником чи колегою по роботі через те, що вона нед-

бало вбрана або через те, що він екстраверт, бо я, як гадаю, є 

більш стриманим і потребую особистого спокою?

Комунікація без упереджень
Кілька тижнів тому на богослужіння прийшла одна мама зі 

своєї чотирирічною донькою. Мама була дуже коротко під-

стрижена, убрана в костюм чорного кольору, а її тіло було в 

татуюваннях. Сара подумала: «Що вона тут робить? Хіба вона 

не знає, як треба одягатися до церкви?» Після богослужіння 

маленький син Сари Леон радісно грав із донькою цієї жінки. 

Мами завели спільну мову і з’ясували, що вони родом з одно-

го містечка. Сара довідалася, чому ця жінка довго не відвіду-

вала богослужіння, а тепер зважилася почати все з початку. 

Відкритість Сари, незважаючи на упередження до цієї жінки, 

усе ж сприяла порозумінню.

Під час будівництва Вавилонської вежі Бог змусив людей, 

які бажали звести до небес вежу, говорити на різних мовах. 

Тоді спілкування між людь-

ми стало неможливим, і 

вони не виконали постав-

лену перед собою мету. Але 

навіть коли ми розмовляє-

мо однією мовою, то часто 

не розуміємо один одного. 

Що ми можемо зробити 

для того, аби відбувалася 

комунікація?

Іноді бесіда швидко закін-

чується через вельми ко-

роткі відповіді, а інколи не-

скінченно довгі монологи є 

причиною того, що інший співрозмовник втрачає цікавість до 

неї.

Як мені домогтися успішного спілкування й підтримати 

бесіду? Насамперед важливо показати співрозмовнику, що 

в момент бесіди він є для мене найважливішим. Саме цього 

Антон очікував від свого друга, а також – від матері; проте не 

отримав очікуваного.  

Після лікаря мама прийшла і відвела час для спілкування з 

Антоном. Вона ще раз спитала, що з ним сталося. Вислухавши 

його, вона потішала, а потім запропонувала разом помоли-

лися, аби старшокласник надалі знову привітно поводився з 

Антоном. У цей момент Антон був для своєї мами найважливі-

шою людиною, а мама – найважливішою для Антона. Він від-

чув, що був захищеним: мати обняла його й вони молилися.

Від уважної бесіди до мети
Люди використовують різні методи комунікації, зокрема, 

так звану експліцитну й імпліцитну. Імпліцитна комунікація 

передбачає вираження думок, що формулюються непрямо 

й приховано. Їх вимовляють завуальовано, тому іншому учас-

никові треба вміти читати їх між рядків. А під час експліцитної 

комунікації співрозмовник, навпаки, говорить відкрито про 

все, що думає. Перевага експліцитної комунікації полягає в 

тому, що подані думки є виразними й відкритими. Однак, тут 

існує певна небезпека почути у відповідь однозначне «ні». 

Якщо я – це моє суб’єктивне – сприймаю «ні» як відмову, а 

відмовляти я не вмію, то формулюю свої думки завуальовано 
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й не даю остаточної відповіді на поставлене питання. У 

спілкуванні немає правильного чи неправильного. Важ-

ливо, аби ми стежили за тим, як розмовляємо, а також – за 

реакцією співрозмовника. 

«У кімнаті для дітей було сьогодні весело?» – із  по-

смішкою на обличчі сказала сестра Герман після бого-

служіння одній мамі й, заспокоюючи, поклала їй руку на 

плече. Ці слова є багатозначними, і подальший хід бесіди 

буде залежати від реакції матері. «Дійсно! У мого синочка 

зараз ріжуться зуби, і він постійно плаче, тому що боля-

че. Я знаю, що його крик заважав іншим. Мені прикро. 

Сподіваюсь, що моє дитя кричало не надто голосно й Ви 

могли чути проповідника». Мама поставилася з розумін-

ням, тому відбулася комунікація. Якщо вона сприйняла б 

агресивно слова сестри Герман й почала захищати себе 

– «А як мені бути?! У сина ріжуться зуби», – то реакція була

б іншою.

Сестра Герман вибрала імпліцитний варіант комуніка-

ції. Вона не прямо висловила свою думку, а дала мамі 

можливість пояснити, чому сьогодні в дитячій кімнаті 

було гучніше, ніж зазвичай. Підкріпивши своє послання 

жестом (посмішкою й спокійно поклавши руку на плече), 

вона дала мамі відчути, що розуміє та співчуває їй.

А як ми послуговуємося власною мовою? Хто відкри-

ває своє серце співрозмовнику, ставиться до нього з ро-

зумінням, уважно слухає й обережно користується сло-

вами, той сприяє тому, аби комунікація була вдалою.  

Наталія Вольф

             ДОСВІД  УЧИТЬ

ПРАВИЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ
Під час комунікації в дитячому садку, школі чи під час 

навчання як у середніх, так й у вищих навчальних закла-
дах, а також в особистому житті виникають непорозумін-
ня. Цитата Пауля Вацлавіка «Неможливо не спілкува-
тися!» може бути стимулом, аби переосмислити власне 
спілкування з дітьми й щоденно запитувати в себе: «Чи є 
воно позитивним, чи ні!» 

Подаємо такі поради:
n Покажи своєму співрозмовникові, що в даний мо-

мент він є для тебе найважливішим. 
n Слухай уважно й без упередження.
n Спілкуйся позитивно, перевіряй слова, які викори-

стовуєш, будь шанобливим до співрозмовника.
n Не висловлюй жодних «прихованих думок», про які

співрозмовник знає і без слів.

Січневий номер 2019 року 
дитячого журналу «Ми, діти» 
присвячений темі «Мови у Біблії»

n Дай своєму співрозмовнику висловитись, а сам, при 
цьому, навчайся слухати.

n Розповідай, що ти відчуваєш чи думаєш про ближ-
нього, не піддаючи його образам.

n Зважай на свою несловесну комунікацію; нехай вона
(міміка й жести) допомагає тобі бути більш відкритим до 
співрозмовника.

n Якщо ти не зрозумів співрозмовника, то перепитай,
і не критикуй його.

Секрет правльної комунікації полягає в повазі й любові 
до свого співрозмовника. Жодному з нас, очевидно, не 
до снаги втілити в життя всі перелічені поради. Тому ми 
радимо обрати якусь із них й написати її на аркуші папе-
ру. Після цього її можна, приміром, упродовж двох тижнів 
цілеспрямовано застосовувати в своєму житті. А згодом 
те саме зробити з наступною порадою. Дотримуючись 
цих рекомендацій, ви зможете крок за кроком працюва-
ти над тим, аби ваша комунікація була все більш правиль-
ною.

Часопис для дітей – видавництво Новоапостольської церкви  |   № 2, лютий 2019 р.
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Залишити все без змін?
Життя передбачає зміни. Вони є нерідко болючими. Навіть немовля має змінюватися, бо під 
час пологів матері виходить назовні. Тільки тоді відбуватиметься зростання. Навколо нас 
щодня відбуваються певні зміни. Інколи ми втомлюємося від них. Тоді нашим найбільшим ба-
жанням є зупинитися й заспокоїтися. Однак,  це нам не завжди вдається. 

Ось і прийшов 2019 рік і, заповнюючи документи, ми 
ставимо дату. Із вами теж таке відбувається? У пер-
ші дні року я іноді за звичкою не раз продовжував 
писати дату попереднього року. Крихітна зміна, яка 

свідчить, що потрібен час, аби звикнути до неї. Навіть така не-
величка зміна здатна збити нас з пантелику: треба задумува-
тися про дату року?

Не раз ми чули від лікаря: «Вам слід більше рухатися!» Багато хто 
дійсно намагається змінити свій спосіб життя.  На початку не все 
вдається, і тільки небагатьом до снаги надовго змінити своє жит-
тя. При цьому усім нам добре відомо, що рух позитивно впливає 
на людський організм. Завдяки регулярному рухливому способу 
життя можна запобігти хворобам цивілізації – від болю в спині, 
проблем із травленням і зайвою вагою до цукрового діабету. Де-
які зміни в стилі життя можуть допомогти навіть тому, хто почуває 
себе психічно виснаженим, перебуває у стресовому стані й зазнає 
постійний тиск. Регулярні фізичні вправи покращують також ду-
шевний стан людини. Окрім того, експерти радять регулярно 
робити перерви в роботі: чергування навантажень і відпочинку 
важливі для нашого психічного здоров’я.

Однак, якщо нам складно призвичаїтись до таких простих змін, 
то скільки клопоту завдають дійсно великі зміни – переїзд на нову 
квартиру, нове місце роботи, вихід на пенсію, розлука з коханою 
людиною, від’їзд дітей, виселення з квартири, хвороба близь-
кої людини. Як важко нам, мабуть, коли нашу церковну громаду 
об’єднують з іншою, або як важко нам змиритися зі змінами, яких 
ми зовсім не хотіли або наслідки яких ми невірно оцінюємо. У цих 
випадках нам треба вміти пристосуватися до нової ситуації, пев-
ним чином впоратися з нею з допомогою задатків, які ми маємо, 

чи внаслідок підтримки з боку друзів і фахівців. Зрозуміло, що 
при цьому ми можемо відчути невпевненість, а також страх: Як я 
впораюся з цим? Що мені тепер робити? Чи вистачить у мене сил 
адаптуватися до нового? Ми перебуваємо в стані постійної напру-
ги, коли в нашому житті постійно відбуваються зміни. Так, іноді це 
втомлює. І в якийсь момент людині хочеться сказати: «З мене до-
сить!»

Зміни? – Для чого? 
Такими є зміни. Їх ми  зустрічаємо спочатку «у штики». Це як з 

тілом, яке ми зі стану спокою намагаємося привести в рух. Лінощі 
змушують тіло «опиратися». Необхідно докласти багато сил, аби 
розворушити його. 

Коли в нашому житті багато змін, то ми стаємо невпевненими й 
шукаємо людей, на яких можна опертися. Коли на нас обрушують-
ся хвилі нового, невідомого, страхітливо чи чужого, то нам треба 
те, що допомагає зберігати душевну рівновагу. Це може бути зви-
чайна чашка кави або чаю, яку ми кожен день п’ємо рівно о третій 
годині. Ми звертаємося до Господа, який зажди є надійною опо-
рою. Він, неначе рука, що веде нас. Як надійний якір у житті. 

Усе так не буде! – Утіха й застереження 
Є люди, які дуже радіють змінам у своєму житті. Вони буквально 

шукають чогось нового. Особливо в молоді роки. Уперед, у чужі 
краї, знайомитися з чужими людьми й традиціями, незнайоми-
ми укладами життя. Насолоджуватися гострими відчуттями, за-
довольнити власну цікавість, випробовувати самих себе. Однак 
людина, яка змушена змінювати щось у своєму житті, навряд чи 
знайде в них щось позитивне. Адже зміни завдають нам чимало 
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клопотів. Проте деякі зміни усе ж є корисними. Без змін немає по-
ступу вперед. Нам треба навчитися не реагувати панічно на най-
меншу зміну, а виявляти довіру до Бога. 

Ісус – надійний якір
Ісус запрошує всіх до Себе: «Прийдіть до Мене всі втомлені й об-

тяжені, і Я облегшу вас». Він не оцінює, чи це «правильна» людина 
чи ні. Він запрошує будь-яку людину пройти свій життєвий шлях 
разом з Ним назустріч небесам. Хто пристає на Його пропозицію, 
той здатний змінювати щось. Бути християнином означає жити й 
зазнавати постійних змін.

Євангеліє Ісуса Христа передбачає як постійну зміну, так і аб-
солютну стабільність. Зміна буде менш помітною, якщо будемо 
опиратися на міцну точку опори. Це можна порівняти з амери-
канськими гірками. Коли вагонетка міцно закріплена на рейках, 
то їхатиме з високою швидкістю. Така зміна захоплює. Я матиму 
міцний фундамент. Я матиму стабільність та міцну точку опори. 
Якщо я дозволив Ісусові бути в центрі свого життя, то маю в Ньому 
міцну опору. Ісус Христос вчора, сьогодні та у вічності один і той 
самий. Він не змінюється, Він – досконалий. У Ньому ми почуваємо 
себе захищеними як у житті, так і в смерті. На Нього ми можемо 
покладатися. Він має на меті повернутися й забрати до Себе всіх, 
хто готував себе до Його Пришестя. 

Ось, творю все нове 
Апостол Павло пише, що під час зустрічі з Христом все змінюєть-

ся: «Тому, коли хтось у Христі, той – нове створіння. Старе минуло, 
настало нове» (2-е Корінтян 5, 17).  

Чи повинно так бути? Завжди щось нове? Ісус розповів притчу. 
Вона міститься в Євангелії від Луки 5, віршах 36-39: «Ніхто не відри-
ває латки від нової одежини й не пришиває її до старої, а то порве 
й нову, і латка від нової не підійде до старої. Ніхто також не вливає 
молодого вина до старих бурдюків, а то нове вино прорве бурдю-
ки, й само вино розіллється, і бурдюки пропадуть. Але треба вли-
вати молоде вино до нових бурдюків.  І ніхто, що п’є старе вино, 
нового не захоче, бо каже: Старе ліпше». 

Такими є більшість людей: краще зберегти старе, що маєш. Але 
Ісус пояснює: нове не може існувати в старому. Його вчення живе 
й прагне розвиватися. Старі, діряві бурдюки порвуться, якщо в них 
налити молодого й  живого вина. Ісус є цим новим вином, і Його 
вчення продовжує розвиватися на землі. Бути християнином оз-
начає розвиватися згідно з вченням Господа, уподібнюватися до 
Його сутності, бути в дорозі подібно до народу Ізраїлю, довіряти 
Господу. Зміни можуть здаватися нам серйозним викликом. Однак 
не забуваймо: ми довіряємо своє життя Божій правиці.

Зміна – це шанс
Щоб відбулися зміни на краще,  треба взятися за них. Часто ми 

не в стані оцінити наслідки таких змін. Йосип не міг передбачити, 
які наслідки для нього й для всього народу Ізраїлю матиме його 
перебування у в’язниці. Кілька сторіч по тому знову відбулися пе-

реломні зміни: Бог доручив Мойсею вивести народ Ізраїлю з єги-
петського рабства в землю обітовану. У пустелі народ занудьгував 
за «єгипетськими котлами з м’ясом». Народ начисто забув про те, 
що тоді він був змушений гнути спини. У спогадах спливала тільки 
краща їжа.

Демографічні та інші зміни
На чимало громад нашої Церкви також чекають зміни. Десь за-

няття недільної школи та заняття з релігії доведеться об’єднати 
з заняттями в сусідній громаді. Десь громади повинні «злитися», 
тому парафіянам доведеться призвичаїтись до нової ситуації. Ба-
гато братів і сестер активно долучаються до процесу змін, вияв-
ляють велику любов і багато моляться. Однак ми знаємо: зміни в 
наших церковних громадах триватимуть і надалі. Життя ставить 
дедалі нові вимоги. 

У нас ще є час для формування церкви майбутнього. Але нам та-
кож відомо, що сьогоднішнє відносно сприятливе фінансове ста-
новище незабаром погіршиться. До того ж незалежно від того, як 
буде розвиватися економіка, Церква старіє швидше, ніж суспіль-
ство в цілому. Це пояснюється тим, що не всі молоді брати й сестри 
залишаються в Церкві після Конфірмації. Чимало парафіян зріло-
го віку приймають рішення жити без Церкви. Це позначається на 
житті громад. Треба мотивувати якомога більшу кількість братів і 
сестер брати на себе відповідальність за життя громади. 

Бути християнином у меншості
Наше суспільство змінюється. Сьогодні є міста, де менше поло-

вини жителів сповідують християнську віру. Цей спад ми відчуває-
мо й у наших громадах. Можна журитися й обурюватися з цього 
приводу, можна відганяти від себе цю думку. Це нічого не помі-
няє. Нам доведеться обходитися значно меншою кількістю гро-
мад, меншою кількістю активних парафіян, а також мати в своєму 
розпорядженні істотно менші фінанси.

Питання: чи дійсно це погано? Вважатимемо це викликом для 
всіх християн: сповідувати Христа, жити по-християнськи, звіщати 
Євангеліє в суспільстві, яке з кожним роком з більшою байдужі-
стю ставиться до віри. А чи лякають нас ці зміни? Ні, бо Ісус обіцяв 
Своїм учням: «Отож Я з вами по всі дні аж до кінця віку». 

Мудре прислів’я гласить: «Коли дме вітер змін, одні люди буду-
ють стіни, а інші – вітряні млини». Коли дме вітер, одні ховаються, а 
інші використовують енергію цього вітру.

Захищеними в Божій правиці
У Біблії Святий Дух зображений в образі вітру. Нам треба вико-

ристовувати силу вітру, який дарує нам Бог, а не чинити йому опір. 
Дамо змогу Богові діяти. Він Сам визначатиме вирішальні зміни. 
Що б не змінилося для нас в 2019 році, Господь залишиться поруч 
з нами. Ми можемо тримати Його за правицю, якщо в нас запамо-
рочиться в голові. Ми можемо шукати в Нього поради – Його при-
сутність поруч над нами! Він ніколи не міняється.
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У неділю, 4 листопада 2018 року, у м. Фельбаху (Південна Німеччина) відбулося богослужіння для помер-
лих, яке проводив Голова Міжнародної Новоапостольської церкви, Першоапостол Жан-Люк Шнайдер. Такі бо-
гослужіння проводяться в Новоапостольській церкві тричі на рік: у першу неділю березня, липня і листопада. 
Першоапостола супроводжували Президент Регіональної церкви «Південна Німеччина», Окружний апостол 
Міхаель Еріх, 7 південно-німецьких апостолів й апостол Анатолій Будник з України, а також апостоли Клаус Ка-
тенс з РЦ «Берлін-Бранденбург» та Йорґ Штайнбреннер з РЦ «Північна й Східна Німеччина».

Окрім майже 1700 братів і сестер, які були присутніми в церкві Фельбаху, у богослужінні завдяки телетранс-
ляції взяли участь парафіяни близько 390 громад Південної Німеччини. Воно транслювалося також на інші краї-
ни, якими опікується Окружний апостол М. Еріх: на Боснію і Герцеговину, Ізраїль, Хорватію, Македонію, Сербію, 
в Україну й країни Перської затоки.

Перекладачі видавництва Новоапостольської церкви Фрідріх Бішофф Гмбх синхронно перекладали бого-
служіння Першоапостола на англійську, італійську, іспанську й російські мови; на місцях воно перекладалося 

Богослужіння 
Першоапостола Ж.-Л. Шнайдера 
у Південній Німеччині
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НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | ПЕРШОАПОСТОЛ У ФЕЛЬБАХУ

на інші національні мови. Майже 300 учасників зведеного хору церковного округу Зіндельфінгена, здійснювали 
музикальний супровід цього урочистого богослужіння. 

В основу богослужіння Першоапостол поклав біблійну цитату з Євангелія від Івана 2, 5: «Що лиш скаже вам, 
– робіть». Ці слова мовила мати Ісуса до слуг під час весілля в Кані Галилейській перед тим, як відбулося Його 
перше чудо – перетворення води у вино.

На початку проповіді Першоапостол звернув увагу братів і сестер, а також присутніх гостей на особливе зна-
чення богослужіння для померлих. Він зокрема сказав: «Ми глибоко переконані, що Бог бажає, аби всі люди – у 
тому числі й ті, що відійшли у вічність, – зазнали Відкуплення і Спасіння. Для цього їм треба повірити в Ісуса Хри-
ста, а також прийняти таїнства Святого Хрещення водою, Святого Запечатання і Святого Причастя. Такі таїнства 
віруючі, як це свого часу відбувалося в громаді Коринфу, отримують під час богослужіння для померлих (1-е 
Корінтян 15, 29). Це богослужіння, – продовжив Першоапостол, – має вельми велике значення для майбутнього 
життя людини, бо завдяки святим таїнствам, які звершені над нею, у неї розпочинається нове життя, «життя у 
Христі». Поступаючи відповідно до Євангелія Ісуса Христа, віруюча людина готується до Його обіцяного май-
бутнього Пришестя».

Окрім цього, Першоапостол також наголошував: «Марія, мати Ісуса – яка згідно з християнською традицією 
символізує Христову церкву, спонукала весільних слуг поступити саме так, як мовив Ісус. І сьогодні віруючі 
люди мають бути глибоко переконаними в тому, що Ісус Христос є Спасителем, приймати Його настанови й 
утілювати їх у життя. Вони мають, зокрема, виявляти готовність до прощення гріхів і проявляти істинну Христо-
ву любов». На завершення Першоапостол підкреслив: «Нехай усе наше життя сповнюється Євангелієм!»

Після проповіді Першоапостол запросив на співслужіння до вівтаря апостолів Штайнбреннера й Катенса, а 
також південно-німецького апостола Манфреда Шьоненборна. 
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??               ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Нерідко художники в своїй творчості звертаються до сюжету «Поклоніння волхвів». Мудреців зі 
Сходу митці зображують зазвичай як царів, бо вони принесли новонародженому Немовляті Ісусу 
коштовні дарунки – ладан, золото і смирну. Три подарунки свідчать про трьох царів. У Біблії нічого 
не сказано про їхній зовнішній вигляд й одяг, тому митці вдаються до різних засобів зображення, 
аби відрізнити їх один від одного. Картина, яку ми пропонуємо до вашої уваги, написана 1636 року 
олійними фарбами й належить пензлю Георга Фішера з церкви при монастирі францисканців у м. 
Больцано. На цьому полотні можна побачити три типові постаті цих трьох царів: літній цар, якого 
ми впізнаємо по сивій бороді, схилився перед Немовлям Ісусом. Він зняв із себе корону й передав 
її своєму пажу. Другий цар стоїть у центрі полотна, він у зрілому віці; третій цар, якого можна поба-

чити в лівому кутку картини, – темношкірий. Їхні імена – Каспар, Мельхіор і Бальтазар – запозичені з легенд, які дійшли до нас із VI ст., і 
символізують з часів Високого Середньовіччя три періоди людського життя: Каспар – юнак, Мельхіор – людина зрілого віку, а Бальтазар 
– сивочолий старець з бородою. Окрім цього, постаті царів уособлюють три відомі на ті часи континенти: Африку, Азію та Європу, тому 
юний цар Каспар зображений темношкірим.
У ЯКОМУ З ЄВАНГЕЛІЙ  ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ ПРО ПРИХІД МУДРЕЦІВ?

Відповідь див. на стор. 2

1. Ким був євангеліст Лука за професією?
А  тесля 
Б  лікар
В  риболов
Г  коваль

2. Яке свято відзначають християнські церкви у лютому 
місяці?
А Різдво
Б початок Великого посту
В Вознесіння Господнє
Г Стрітення Господнє

3. У якому Посланні апостол Павло писав про те, що Ісус Хри-
стос належить до роду Давида?
А  Филип’ян 3, 1
Б  1-е Корінтян 15, 3
В  Римлян 1, 3
Г  Галатам 4, 4

4. У якому місті народився і помер Мартін Лютер? 
А у м. Айслебене
Б  у м. Ерфурт
В  у м. Віттенберг
Г  у м. Гельсе

5. Що таке «койне»?
А  назва біблійної книги
Б  діалект древньогрецької мови
В  слуга при дворі Олександра Македонського
Г  назва древньогрецької провінції

6. Куди батьки Ісуса Христа тікали від переслідувань царя 
Ірода?

А у Рим
Б  у Вавилон 
В в Єгипет
Г в Іспанію

7. Хто написав слова новорічної пісні «Заспокійся, моє сер-
це» (№ 24 в російськомовному пісеннику) 
А  Елеоноре Фюрстін фон Ройс
Б  Марі Шмайленбах
В  Генріетте Катеріне Фрайфрау фон Герсдорф
Г  Елізабет Брауншвейг-Люнебург

8. Що таке Шлях Святого Якова?
А страждання, які зазнав за життя апостол Яків
Б  місіонерський шлях апостола Якова
В  події, які привели апостола Якова до віри в Ісуса Христа 
Г  паломницький шлях до, як вважають, справжньої могили апо-
стола Якова

9. Де знаходиться картина «Християнські мученики в Колі-
зеї» художника К. Флавіцького?
А  у Третьяковській галереї Москви
Б  у Мінському обласному музеї художнього мистецтва ім. М. А. 
Врубеля
В  у Національному Російському музеї Санкт-Петербурга
Г  Новосибірському національному художньому музеї

10. До якої Регіональної церкви належать новоапостольські 
громади Японії?
А  до Індонезії
Б  до Західного тихоокеанського регіону
В  до Канади
Г  до США

Ф
от

о:
 Д

-р
 Б

ан
м

ю
лл

ер


