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Милостивий Боже, 
зроби щось!

Ми, люди, іноді бажаємо, аби Бог з усією потугою, у 
вигляді сенсаційного видовища втрутився в хід люд-
ської історії; аби Він створив диво чи щось подібне, 
і таким чином об’явив Своє всевладдя, навів лад й 

істотно поміняв умови людського життя на краще. Адже Бог може 
зробити все! Чому ж Він тоді не втручається!?  

Деякі люди також бажають, аби Бог утрутився в їхнє життя у ви-
гляді певного сенсаційного видовища чи, можливо, якогось чуда, й 
таким чином приніс користь саме йому, змінив його життя на кра-
ще! Милостивий Боже, зроби щось! 

Так, Бог діє і Він об’являється. Але не у вигляді сенсаційного 
видовища чи чудес, а через Своє слово. Отже, Бог об’являється 
завдяки Своєму слову. Завдяки йому Він утручається в хід людсь-
кої історії. Він не змінює істотно умови життя людини, але змінює 
її саму. Боже слово є вельми потужним і спроможним змінити наш 
погляд на стан речей. Його слово є настільки сильним, що здатне 
помыняти навіть наше ставлення до ближнього. І Боже слово є та-
ким грандіозним, що спроможне істотно змінити нас, людей.   

Отже, Бог змінює не світ, а – людей. Прийде час і ми збагнемо, що 
все, що з нами сталося, так мало відбутися. І що воно принесло нам 
чимало благ. Адже все, що Бог робить, є добрим!

Імпульс із богослужіння Першоапостола

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА
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У м. Преторії, адміністративній столиці Південно-Аф-
риканської Республіки, знаходиться не тільки рези-
денція уряду, а найдавніший і найбільший (400 тис. 
студентів) університет Африки – Університет Півден-

ної Африки (UNISA), у кампусі якого відбулося богослужіння 
Першоапостола. У 2018 році цей вищий навчальний заклад, 
філіали якого розташовані по всій країні, відзначив масштаб-
ними заходами 145-літній ювілей свого існування. Під час 
цих урочистостей ушановували також пам’ять знаменитого 
й відомого випускника університету, лауреата Нобелівської 
премії миру, борця за права людини і колишнього президен-
та Південно-Африканської Республіки, Нельсона Мандели. 
100-літній ювілей його народження співпав з ювілеєм засну-
вання університету. Університет Південної Африки, який бере 
участь у найрізноманітніших проектах розвитку Африкансь-
кого континенту, особливо пишається тим, що 55 відсотків 
його наукових співпрацівників і службовців складають жінки. 

A.V.
.

4 НС, 4/2019
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БОГОСЛУЖІННЯ У ПРЕТОРІЇ / ПІВДЕННА 
АФРИКА
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Великий Концерт-

ний Зал Меттьюза (ZK Matthews Great Hall) – 

Університет Південної Африки (UNISA)

ДАТА: 9 грудня 2018 року

ВСТУПНА ПІСНЯ: «Ликуй, дочко Сіону»

(№ 4 у російськомовному пісеннику)

СУПРОВІД: Окружні апостоли Джозеф Екуйя 

і Джон Кріл, помічники Окружних апостолів 

Патрік Мкхваназі, Кукуба Зоко та ще 27 апо-

столів

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ
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Мої дорогі брати і сестри, я вельми вдячний на-
шому Небесному Отцеві, що перебуваю сьогод-
ні разом з вами, і прошу вибачення, що не зміг 
у п’ятницю ввечері провести богослужіння для 

служителів, бо скасували мій рейс. Я дуже шкодую про те, що 
не мав змоги побувати на цьому богослужінні. Однак, я пере-
конаний, що всі, хто брав у цьому богослужінні участь, отри-
мали повноту благословення, яке підготував Небесний Отець. 
Я єдиний, хто не отримав його. Користуючись нагодою, я ще 
раз хочу дякувати всім служителям і їхнім дружинам за їхню 
працю, за служіння і за пожертви, які вони приносять. Будьте 
впевненими, що Небесний Отець знає про все це. Він благо-
словить ваші пожертви й працю, яку ви виконуєте, проявля-
ючи віру й любов. 

Зараз ми живемо в особливу пору року, у час Адвенту, коли 
всі християни готуються до Різдва. Для новоапостольських 
християн це час, коли ми ще інтенсивніше звертаємо свій по-
гляд на те, що Божий Син став Людиною і прийшов на землю. Я 
знаю, що нічого нового вам не сказав, але ця думка захоплює 
мене: Бог у Своєму Синові, Який жив на небесах у Його славі, 
погодився покинути небесний світ, у якому є все досконалим, 

Покликані Богом 
святим й істинним, і прийти на землю. Він утілився в Людину, 
народився Дитям, Яке повністю залежало від Своїх убогих 
батьків.  

Ісус погодився стати Людиною і залежати від волі людей, 
які були немічними грішниками. Йому, як і будь-якій людині, 
довелося зазнати страждань. Він страждав від людської недо-
сконалості. Його переслідували і вбили; і все для того, аби нам 
показати: «Я люблю тебе. Я поруч з тобою!» А потім Він возніс-
ся на небеса й досі перебуває у славі Бога, Отця і Святого Духа; 
і бажає, аби ми прийшли до Нього й ділили з Ним славу, аби ми 
мали вічне життя у Його Царстві, в якому є все досконалим й 
істинним, у якому є все любов’ю.

А тепер Ісус просить нас: «Зречися зла, якщо бажаєш бути 
разом зі Мною. Відводь час для турботи про свою душу! Будь 
готовим відмовлятися від певних земних радощів. Якщо ти 
готовий принести небагато, принести істинно щиру й святу 
пожертву, то осягнеш Мою славу й увійдеш у Моє Царство».

Дорогі брати й сестри, заради цієї славної мети варто зрек-
тися зла, варто відводити час для спасіння душі й відмовля-
тися від певних земних радощів. Адже Божий Син відмовився 
від чогось значно більшого. Його жертва була незрівнянно 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

 «І звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? 
Ось бо, як голос твого привітання залунав у моїх вухах, 
дитина з радости здригнулась у моїм лоні. Щаслива та, що 
повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа».

 Слово із Біблії: Від Луки 1, 43–45
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більшою від жертв, на які ми йдемо. Повірте, Ісус не вимагає 
від нас більшого. Він вимагає від нас небагато й готовий наді-
лити всім. Виявляймо готовність приносити жертви, про які 
Він просить у нас. Він у вічності дасть нам за це значно більше.

Отже, я зачитав вам біблійні слова, що пов’язані з пе-
редісторією народження Ісуса. Єлисавета, як і її чоловік, свя-
щеник Захарій, були вже літніми людьми, але в них не було ді-
тей. Одного разу до Захарії прийшов Ангел і мовив: «Не бійся, 
Захаріє, бо твоя молитва вислухана; жінка твоя Єлисавета по-
родить тобі сина, і ти даси йому ім›я Йоан. І буде тобі радість і 
веселість, і багато з його народження радітимуть; бо він буде 
великий в очах Господніх» (Від Луки 1, 13–15). Так Ангел пові-
домив Захарії про народження Івана Хрестителя. 

Через шість місяців Ангел знову з’явився Марії, простій і 
дуже молодій дівчині, діві. Про неї мало хто знав. І мовив їй: 
«Ось ти зачнеш у лоні й вродиш Сина й даси Йому Ім’я Ісус. 
Він буде великий і Сином Всевишнього назветься. І Господь 
Бог дасть Йому престол Давида, Його батька, і Він царювати-
ме над домом Якова повіки й царюванню Його не буде кінця» 
(Від Луки 1, 31–33). Неймовірна звістка! Марія повірила Ан-
гелові й прийняла його звістку. Ангел також сказав їй, що її 
родичка, Єлисавета, яка була бездітною, незабаром народить 
дитя, і що зараз вона перебуває на шостому місяці вагітності. 
Коли Марія почула це, то негайно зібралася в дорогу й виру-
шила в гори до Єлисавети. Коли вона віталася з Єлисаветою, 
то «дитина з радості здригнулася в її лоні». Єлисавета сповни-
лася Святим Духом і величала Марію як Мати Господню й бла-
гословляла її. Це – передісторія народження Ісуса.

Марія вважається символом Христової Церкви. Своїми 
вірою і послухом вона подає нам прекрасний приклад для 
життя у найрізноманітніших ситуаціях. Вона є для нас прикла-
дом для наслідування. 

Марії довелося повірити в те, що Бог вибрав її для вико-
нання особливого завдання й призначив їй особливу роль у 
Своєму плані спасіння. Вона мала бути Матір’ю Ісуса, Божого 
Сина, Який утілився в Людину. Марія могла б запитати: «Чому 
саме я? Я ж не є кращою від інших». Марія була, очевидно, не-
освіченою дівчиною. Я не знаю про це й у Біблії про це нічого 
не сказано. Вона була звичайною молодою дівчиною без жит-
тєвого досвіду й без особливих прикмет – «Але чому я?». 

Марія, звісно, знала, що їй доведеться нелегко, коли, 
будучи неодруженою, народить немовля. Хто їй 
повірить, що зачаття відбулося без участі чоловіка. 

Окрім цього, вона ризикувала втратити Йосифа, свого май-
бутнього чоловіка, без якого їй довелося б дуже нелегко в 
житті. Адже життя і без того було вельми важким. А життя Ма-
тері Ісуса було б для неї ще важчим. Але вона повірила Анге-
лові, погодилася з Божим планом і проявляла послух.  

Дорогі брати і сестри, ми, кожен з нас зокрема, були ви-
брані Богом для виконання особливого доручення. Ти став 

новоапостольським християнином не тому, що стався збіг об-
ставин; не тому, що ти народився в новоапостольській сім’ї; не 
тому, що твій сусід чи новоапостольський знайомий запроси-
ли тебе у церкву. Бог тебе вибрав й не помилився!  

Ти зазнав духовне народження, народження з Води й 
Духа, і перебуваєш тут, бо Бог обрав тебе. Вибрання – 
це істотний зміст нашого віровчення. Немає жодної лю-

дини, яка зазнала Хрещення і Запечатання, і не була вибрана 
Богом.

Тепер може виникнути запитання: «Чому я? Я не є кращим 
від інших!» – Просто повір у це! Бог вибрав тебе! Твердо три-
майся цієї віри!

Чому Бог вибрав тебе? Бо Він передбачив, аби ти виконував 
певну роль у Його плані спасіння. Бог вибрав тебе не тільки 
тому, що любить й бажає тебе відкупити. Він вибрав тебе, аби 
ти став Його дитям і виконував дане Ним доручення. Бог ба-
жає, аби ти свідчив про Ісуса Христа, аби ти ніс людям Єван-
геліє, аби ти втілював Божу волю в життя в сучасному світі, у 
своєму реальному житті, на місці, де знаходишся. Це – твоє 
доручення! Саме для цього Бог обрав тебе. Це перший пункт. 

Бог обрав тебе й долучив до Христової церкви, аби ти був її 
активним членом – тобто не тільки відвідував богослужіння і 
таким чином мав упевненість, що отримаєш спасіння; а й щоб 
ти допомагав іншим людям у громаді, зберігав Богові вірність, 
потішав ближнього, підбадьорював й укріпляв його, сприяв 
організації життя громади, а також – тому, аби Церква могла 
виконувати поставлені перед нею завдання. 

Інколи ми зводимо Божественне вибрання до того, аби ста-

ти Божими дітьми, отримати спасіння й увійти в Боже Царство. 
Бог вибрав нас не тільки для цього! Він насамперед вибрав 
тебе, аби ти словом і ділом свідчив про Христа і, будучи ак-
тивним членом Церкви, допомагав людям отримати спасіння. 
Адже наше майбутнє передбачає, що в Тисячолітньому Цар-
стві Миру ми будемо царями й священиками, й допомагати-
мемо Ісусові знаходити людей, які слідуватимуть за Ним. Та-
ким є наше завдання. Бог вибрав нас, аби ми виконували це 
особливе доручення. 

Подібне відбувалося з Марією. Вона повірила й прийняла 
дане їй доручення.

Усвідомлюймо своє Божественне покликання!  Нас покли-
кала не певна організація. Нас покликали не батьки чи інші 
люди, а – Бог. Отже, відгукнімося на Божий поклик, слідуймо 
за Ним і виявляймо віру. 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

Ф
от

о:
 Н

АЦ
 П

ів
де

нн
а 

Аф
ри

ка

                       Усвідомлюймо своє Божественне
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Марія вірила, що її Дитя « …буде великий і Сином Все-
вишнього назветься … і царюванню Його не буде 
кінця» (Від Луки 1, 32–33). Вона, мовлячи іншими 

словами, вірила в те, що Ісус був Відкупителем, на Якого всі 
чекали. Вона вірила словам Ангела й за будь-яких обставин 
усе своє життя продовжувала вірити. Не все, що мовив їй Ан-
гел, одразу збулося: Немовля народилося у хліві, а не в місці, 
де мав би народитися Син Всевишнього. Марія, звісно, була 
свідком не одного чуда, яке її Син, Ісус, вершив. Але від того її 
життя не стало кращим: вона була одружена з Йосифом, яко-
му довелося чимало працювати, і жила звичайним людським 
життям.

Ісус не покращив також умови життя ізраїльського народу. 
Цей народ, як і раніше, перебував під гнітом римлян і його 
життя було непростим. Тому Марії доводилося тільки віри-

ти в те, що Ісус є Божим Сином. Люди не визнавали Його, не-
зважаючи на чудеса, які Він творив. Деякі йшли вслід за Ним, 
а інші вороже ставилися до Нього. Марія бачила, що Його во-
роги були сильнішими від Нього. Згадаймо, коли вона стояла 
біля розп’яття. Вона пам’ятала, що Ангел мовив їй: «Він буде 
великий і Сином Всевишнього назветься … і Він царюватиме 
над домом Якова повіки й царюванню Його не буде кінця» (Від 
Луки 1, 32–33), а перед собою бачила засудженого на розп’ят-
тя і на смерть. А як стосовно «Сина Всевишнього»? А як сто-
совно «Царя» і Його вічного Царства? Їй треба було виявля-

ти віру. Згодом – також, коли вона перебувала з апостолами. 
Адже тоді Ісус повернувся до Отця й вона залишилася з апо-
столами, у громаді, у молитві, і зберігала Йому вірність до са-
мого кінця. Марія – це прекрасний приклад для наслідування. 

Дорогі брати й сестри, ми почули заклик Господа й відгукну-
лися на нього. Ми віримо в Ісуса Христа, Божого Сина, та в 
Його Євангеліє. Ми не раз отримували від Нього допомогу й 
були свідками, як Він робив неможливе можливим. Ісус – воі-
стину Помічник! І все ж наша віра й Боже синівство не покра-
щили умови нашого життя. Ми не розбагатіли від того, що ста-
ли Божими дітьми. Виявляючи тверду віру, ми все ж хворіємо 
і мусимо згодитися з тим, що помирають наші батько, мати, 
дитина, дружина або чоловік. А де ж Ісус? Де Його поміч?

Отже, ми бачимо, що все ще знаходимося під владою зла. 
Ми не раз переконувалися у силі сатани. Інколи нам здавало-
ся, що вона є безмежною: адже він робить, що йому заманеть-
ся.

Ми віримо в те, що Ісус Христос є Божим Сином, і що 
Його Євангеліє є істиною; що Йому дана всяка вла-
да і Він здобув перемогу над злом. У це ми віримо. 

Тримаймося непорушно цієї віри. Плекаймо віру в Євангеліє. 
Воно – це істина. Віримо, що Ісус – це путь, який веде у Боже 
Царство. Сьогодні все, певна річ, виглядає дещо по-іншому. 
Але благословенною є людина, яка вірить у те, що Бог їй каже. 
Отже, зберігаймо віру!

Марія вірила, що мало трапитися щось, власне кажучи, досі 

             Ми твердо тримаємося віри 
                  в Друге Пришестя Христа,
         у наше преображення 
           й взяття у небеса.

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ
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ПОМІЧНИК 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА 
КУБУБА ЗОКО:

Помічник Окружного 

апостола Зоко зупинився у 

своїй проповіді на понятті 

«свідчення» і підкреслив, 

що в першу чергу апостоли, 

посланці замість Христа, 

мають виконувати доручення і свідчити про Ісуса 

Христа, про Його слова й вчинки, а також – про Його 

Євангеліє. Людина, що свідчить, має викликати до 

себе довіру, інакше її свідчення буде неправдивим. 

Подібне спостерігаємо, приміром, під час судового 

процесу, коли людина, яка дає свідчення, перечить 

сама собі й тим самим не викликає до себе довіри. 

Достовірним буде наше свідчення про Ісуса Христа, 

якщо наші слова будуть співпадати з нашими вчинка-

ми: «Ми маємо привести наше життя у відповідність 

до Божої волї», – наголошував помічник Окружного 

апостола.

АПОСТОЛ 
АВРААМ ПЕЙДЖ

«Сьогодні ми отримали 

настанову: не зупиняти-

ся! Зосереджуватися на 

своєму вибранні. Зосе-

реджуватися на своєму 

дорученні», – так розпочав 

апостол Пейдж свою співпроповідь. Така виразна 

настанова є необхідною, бо ми живемо в час, коли 

наша віра дедалі більше ставиться під сумнів: «Не 

тільки віра в Бога, віра в Христа, а й віра в наше 

майбутнє, віра в нас самих нищиться сумнівами. 

Людина, яка не вірить собі, є вразливою. А духовно 

вразлива людина перебуває в небезпеці. Її вічне 

життя перебуває під загрозою. Бог знає про це й 

каже нам сьогодні: «Я знаю, що тобі в даний момент 

доводиться нелегко; що навколо тебе все рушиться. 

Але Я вибрав тебе! Ти – Моє дитя. Не зупиняйся!» 

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ДЖОЗЕФ ЕКУЙЯ:

Окружний апостол Екуйя 

підхопив думку Першоа-

постола про те, як Марія 

повірила Ангелові. Вона 

не вимагала від Ангела 

жодних знаків чи чудес. 

Не одна Божа дитина при-

ходить до Бога з проханням: «Дай мені знак, що я 

– істинно Твоє дитя. Я бажаю мати доказ того, що Ти 

вибрав мене. Доведи, що Ти поруч зі мною! Допом-

ожи мені, аби я знав, що Ти – зі мною!» Важливим є 

те, на чому наголошував сьогодні Першо -

апостол: «Тільки вір! Виконуй Боже слово!» Май-

бутнє Божих дітей, воскресіння, преображення 

і царське священство в Царстві Миру можна 

збагнути тільки вірою. Для цього немає певних 

знаків. Вірити, не бачивши, виконувати Боже слово 

й дотримуватися обітниць, як це робила Марія, 

приносить задоволення. 

небувале – вона мала народити Сина без участі чоловіка. І 
вірила в те, що Бог прийде до людей у постаті Дитини, Немов-
ляти. 

Ми навчені тому, що Ісус прийде знову й візьме нас до 
Себе. Нам годі пояснити, як саме відбудеться наше 
взяття в небеса. Інколи діти запитують у мене: «Пер-

шоапостоле, чи можеш ти пояснити, як саме це відбудеться?» 
Тоді я відповідаю: «Я не маю уяви! Ані жодної! Я не знаю. Це 
годі пояснити. Будь-які мої думки відносно цього є, очевидно, 
хибними. Адже це понад людське уявлення!» Це становить для 
сучасних людей проблему, бо вони прагнуть усе збагнути, усе 
розуміти. Люди потребують доказів і пояснень, і кажуть нам: 
«Ви – дивна церква. Ви не можете пояснити нам те, що згодом 
відбудеться. То як ви вимагаєте від нас, аби ми вірили в Друге 
Пришестя Христа, у взяття Невісти в небеса й у Перше вос-
кресіння? Чи можна в таке повірити?» На таке я відповідаю: 
«Святий Дух каже нам, як усе відбудеться. Погодься, будь ла-
ска, що в це треба вірити. Цьому немає жодних пояснень. Але 
я кажу тобі, що це – істина. Ісус прийде знову. Я не маю жодно-
го уявлення, як саме це відбудеться, але Він прийде».

Що скажуть люди? Що відбудеться з нашим фізичним тілом? 
І що ще чекає на нас? Я не маю жодного уявлення. І це мене й 
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Ми покликані:
– свідчити словом і ділом про Євангеліє;

– бути активним членом Церкви – підтримувати один 
одного і ставити себе на служіння Церкви;

– служити царями і священиками у Царстві Миру.

завдання! Ми не знаємо, кого саме Бог вибрав, а тому несімо 
цю Благу Звістку всім людям. Тим, які вибрані Богом, Святий 
Дух відкриє пізнання. Він зокрема скаже їм: «Поглянь, ці люди 
є грішними, і їхня церква є недосконалою, але в ній діє Хри-
стос. Розпізнай у цих грішних і недостойних людях твого Го-
спода. Розпізнай у цій недосконалій церкві Ісуса». Святий Дух 
допоможе цим людям знайти Господа в Його справі. Це – не 
наше, а Боже завдання! Покладімося на Господа і Він виконає 
Свою частину праці. 

А нам треба виконати те, що ми маємо зробити. Ми маємо 
йти до людей так, як Марія пішла до Єлисавети, і нести їм Бла-
гу Звістку. Таким є моє сьогоднішнє послання!

Як Марію Бог передбачив, так – і нас для виконання осо-
бливого доручення: звіщати словом і ділом Євангеліє, бути 
активними у громаді й сприяти тому, аби Церква виконувала 
поставлені перед нею завдання. 

Ми віримо в Друге Пришестя Ісуса Христа. Ми не знаємо, 
як саме це відбудеться. Ми тільки знаємо, що воно обов’язко-
во відбудеться. І ми хочемо бути підготовленими. Це – наше 
завдання! Розповідаймо людям: «Поглянь, ось на що ми чекає-
мо!» Ширимо цю звістку! Ми не знаємо, кого Бог вибрав, тому 
розповідаємо про неї кожному. Хтось буде насміхатися з нас. 
Тоді берімо приклад з Марії, життя якої, як Матері Ісуса, було 
нелегким,  й будьмо готовими, що наше життя буде нелегким, 
бо маємо виконати поставлену перед нами місію.

Я ще раз підкреслюю: «Марія здобула спасіння не тому, що 
була знаряддям в Божих руках –  істинно величним знаряд-
дям – а тому, що зберегла Йому вірність до кінця. Я згадую, як 
одного разу сказали Ісусові: «Он Твоя мати і Твої брати стоять 
надворі, бажаючи говорити з Тобою», а Він відповів: «Хто Моя 
мати і хто брати Мої? ... Ось Моя мати і брати Мої! Бо хто чи-
нить волю Мого Отця, що на небі, той Мій брат, сестра і мати» 
(Від Матвія 12, 47–50).

Отже, ми можемо бути прекрасним знаряддям в руках Бо-
жих і все ж не отримати спасіння. Згадаймо про сина Єлиса-
вети, Івана Хрестителя. Він був великим пророком, і все ж не 
зберіг до кінця віри. Отже, виконуймо поставлене перед нами 
доручення і – що не менш важливіше – зберігаймо до кінця 
вірність.   

не турбує. Я довіряю Богові та Його діянням. Будь ласка, вияв-
ляйте непохитну віру; вірте в Друге Пришестя Христа; вірте у 
наше взяття в небеса і вірте у Перше Воскресіння.

Тепер – останній момент. Коли Марія довідалася від Ангела 
про те, що завагітніла, а її родичка Єлисавета знаходиться на 
шостому місяці вагітності, то раптом відчула, що має виконати 
певне доручення. Вона вирішила піти до Єлисавети й звісти-
ла їй про це; а Єлисавета, сповнившись Святим Духом, була 
першою, яка розпізнала в дитині Марії Господа. Цікаво те, що 
першою була саме жінка, яка розпізнала й визнала: «Дитина, 
яку народить Марія, є моїм Господом, на Якого я чекаю» (Від 
Луки 1, 43). 

Ми навчені нести людям Євангеліє, Благу Звістку про те, 
що сьогодні Ісус діє на землі у справі відкуплення через апо-
столів. Розповідаймо про це своїм сусідам. Розкажімо людям, 
що ми від Святого Духа отримали Благу Звістку про те, що Ісус 
Христос прийде знову й візьме нас, Свою Невісту, з Собою; а 
також – про те, що сьогодні послані апостоли, які готують Хри-
стову Невісту, і діють у нашій Церкві за дорученням та в Ім’я 
Ісуса Христа. Розповідаймо людям про це.

Єлисавета була бездітною. У час Старого Заповіту це було 
знаменням Божого нехтування, свого роду покарання. Саме 
цю жінку, яка, здавалося, була неблагословенною і знехтува-
ною, Бог вибрав, аби вона народила Івана Хрестителя і вико-
нала визначну роль в Його плані спасіння. 

Інколи ми гадаємо, що з певними людьми не можемо вести 
мову про Ісуса і про нашу Церкву. Адже вони не ймуть віри 
в Бога. Тому Бог, звісно, нехтує ними. Погляньте, як вони по-
водять себе. Погляньте, як вони живуть і що роблять! Вони є 
настільки далекими від Бога, що з ними немає сенсу говорити 
про віру і про Друге Пришестя Христа. Вони не належать до 
вибраних. 

Загадаймо про Єлисавету. Бог, здавалося, знехтував нею, а 
сталося по-іншому. Він мовив: «Ні, навпаки! Вона є частиною 
Мого плану спасіння!» 

 Дорогі брати й сестри, нехай ніщо не зупиняє нас свідчити 
людям навіть, якщо вони здаються нам далекими від Христа і 
від Церкви, про нашу віру, про Друге Пришестя Христа, про 
апостолів. Покажімо свою віру на словах і на ділі. А Бог вико-
нає Свою частину праці. Ми не знаємо і не можемо знати, яка 
саме людина може належати до Божого плану спасіння. 

Єлисавета була вже в поважному віці і, за людськими мірку-
ваннями, їй було надто пізно народжувати дитину. Але те, що 
є неможливе для людини, можливе для Бога (Від Луки 18, 27). 
І Єлисавета завагітніла.

Інколи ми також думаємо, що вже надто пізно. Так, колись 
ми свідчили людям про свою віру; тоді можна було це робити, 
адже наша Церква була успішною; тоді було простіше заохо-
тити людей приходити до нас; а сьогодні, у сучасних умовах, у 
нашій країні це здається неможливим. Уже надто пізно.

Це, однак, не співпадає з Божими намірами. Тому продов-
жуймо нести людям Євангеліє, звіщаймо їм про Друге Прише-
стя Христа, свідчімо про сучасне діяння апостолів.  Це – наше 
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Я народився в 1954 році в Атлоні, міському районі 
Кейптауна. Мої батьки були новоапостольськими 
християнами.  Маючи непорушну віру, вони заклали 
у нас міцний фундамент активного життя на благо 

Божої справи. З дитинства батьки вчили нас з вдячністю при-
носити Господові жертви й показували, який благословенний 
досвід ми здобуваємо, ідучи духовним  шляхом. У молоді роки 
я брав участь у всіх заходах Божого дому. 

У 1980 році я одружився з Олвайн Борн. Бог подарував нам 
двох доньок й одного сина, а сьогодні – ще трьох онуків. 

15 грудня 1996 року в церкві Сільвертауна під час святково-
го богослужіння Першоапостол Ріхард Фер звів мене мене у 
сан єпископа, а 2 вересня 2017 року також у церкві Сільверта-
уна Першоапостол Вільгельм Лєбер – у сан апостола.

Регіон моєї діяльності охоплює передмістя північно-східної 
частини Кейптауна, зокрема округ Койлсріфір, а також схід-
ний регіон, що пролягає між містами Стелленбос і Свеллендам 
і розташований на відстані 200 кілометрів від Кейптауна. Мені, 
апостолові,  надають підтримку 3 єпископи і понад 2200 слу-
жителів Церкви. Я здійснюю духовну опіку над 50 тис. брата-

ми й сестрами, з яких 35 тис. дорослих і понад 15 тис. дітей. До 
числа дорослих належать 18 тис. молодих парафіян. У цілому 
я здійснюю опіку над 120 громадами. 

У регіоні моєї діяльності панує культурне й соціальне роз-
маїття. Наша спільна віра все ж об’єднує всіх нас. Ми плекаємо 
також спільну надію на Друге Пришестя Ісуса Христа й тому 
розмовляємо «однією мовою». У регіоні моєї діяльності існує 
чимало суспільних проблем, що є для нас неабияким викли-
ком. Найважливішими з них – це бідність, злочинність і вжи-
вання наркотиків в переважній більшості міст і сіл. Їхній вплив 
відчувають на собі й наші брати та сестри, особливо – молоді 
парафіяни. Однак, постійний і тісний зв’язок з братами й се-
страми додає їм впевненості, що ми завжди готові прийти на 
допомогу, якщо трапиться нужда.

«Радість у Господі – це ваша сила!» (Неємія 8, 10). Духовна 
радість допомагає нам зносити будь-які труднощі й бороти-
ся з небезпеками. Ми радіємо, що спілкуємося один з одним. 
Знання про те, що мої брати й сестри моляться за мене, також 
додає мені наснаги. 

Молоді християни – це майбутнє нашої Церкви. Тому ми, 
керівні служителі церкви, турбуємося про те, аби бути важ-
ливими для них. Ми зокрема цікавимося, чим займаються 
наші молоді християни, і з якими проблемами їм доводиться 
мати справу. Адже тільки так ми здатні бути для них істинними 
помічниками й наставниками.   

Аллістер Кріл 

Виклики у Південній Африці
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Апостол Аллістер Кріл з молоддю

АПОСТОЛ
АЛЛІСТЕР КРІЛ

Послання
СЛОВО Й ВІРА | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ

апостола
ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 19.04.1954 р.
ПРОФЕСІЯ: керівник маркетингової служби енергетики
АПОСТОЛ з 2.09.2007 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Південна Африка 
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Одна п’ятирічна дівчина разом з інши-
ми дітьми католицького садочку під 
час богослужіння вийшла вперед для 
того, аби отримати благословення 

від керівника цього закладу. Після того, як це 
відбулося, вона обернулася, глянула на своїх 
батьків і знизувала плечима. Бо не зрозуміла це-
ремонії, що відбулася над нею: її, поклавши руки 
на голову, благословляли й наставляли благими 
побажаннями. Це було для дівчинки чимось за-
гадковим. Разом з іншими дітьми вона потім по-
вернулася на своє місце. 

Дівчинка була чесною й призналася бать-
кам, що не розуміла того, що з нею відбувало-
ся. Ми, очевидно, також не зрозуміли б людей, 
які серед білого дня підійшли до нас, поклали 
руки на голову й благословляли, висловлюю-
чи благі побажання. Ми, сучасні люди, маємо 
дещо інше уявлення про благословення, ніж 
люди, про яких читаємо в Священному Пи-
санні. Благословення здається нам, як і цій 
маленькій дівчинці, таким же загадковим. Це 
– релігійний ритуал, глибокий смисл якого ми 
не до кінця розуміємо. 

Якову, як довідуємося з Біблії, первородне 
синівське благословення батька було настіль-
ки важливим, що йому довелося вдатися до 
лжі й обману, аби здобути його. Адже він не 
був сином-первістком. Та все ж хотів отримати 
батьківське благословення. Коли через багато 
років він повертався до батьківського дому, 
то зустрівся дорогою з незнайомцем і мовив 
відомі нам слова: «Не пущу Тебе, хіба-що по-
благословиш мене». Отже, Яків отримав ім’я 
«Ізраїль» («який бореться з Богом»). Він у бук-
вальному смислі слова боровся за Боже бла-
гословення і це було для нього принципово 
важливим. А що, власне, являє собою благо-
словення? Відповідь на це питання є непро-
стою. Для одних – це щастя й успішне життя; 
для інших – це добрі друзі, здоров’я й благопо-

лучне сімейне життя. Благословенна людина 
отримує від Бога силу й милість. Бог перебу-
ває з такою людиною. 

У буденному житті люди ведуть мову про 
благословення, коли в дивовижний спосіб 
вирішуються їхні серйозні проблеми. Коли, 
приміром, молода людина після тривалих по-
шуків знаходить роботу чи достойного супут-
ника життя, і її життя стає кращим. Коли хтось 
після тривалих пошуків знаходить люб’язного 
фахівця, який прекрасно доглядає за його ба-
бусею чи дідусем – це також «благословення». 
У побуті ми ведемо також мову про благосло-
вення, коли отримуємо речі, які полегшують 
наше життя. Нова пральна машина, сучасна 
інвалідна коляска чи інвалідний автомобіль 
також є благословенням, бо вирішують про-
блеми, приносять полегшення й допомагають 
поратися з життям. 

«Благодать нашого Господа Ісуса Христа, 
любов Бога-Отця й спільність Святого Духа 
нехай перебувають з усіма вами!» Таким три-
разовим благословенням завершується кож-
не богослужіння нашої Церкви. Чимало людей 
чують його з задоволенням. У дітей воно та-
кож викликає неабияку радість, бо є, неначе 
дзвінком, на шкільну перерву. Адже, яким би 
гарним і цікавим не був урок, у них з’являється 
тепер час для спілкування й розваг. Залишмо, 
однак, дітям їхню радість! А як нам, дорослим, 
ці слова приносять благословення? Хіба тіль-
ки завдяки їхньому милозвучно-ритмічному, 
приємному й урочистому звучанню!? У на-
шому Катехізисі зокрема мовиться, що слова 
завершального благословення «обрамляють 
богослужіння і показують, що все походить 
від Триєдиного Бога й співвідноситься з Ним». 
Триразовим благословенням Бог обіцяє віру-
ючій людині, що супроводжуватиме її Своїми 
любов’ю і милістю. Чудова обіцянка! То ж віри-
мо Божим словам!   

Благословення
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

МІРКУВАТИ –
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Через 
заступницьку
молитву 
й пережите 
з вірою – 
до віри
Серце літнього брата по вірі 
сповнюється радістю, 
коли він розповідає про свою 
сімейну історію.

ПЕРЕЖИТЕ З ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД

Ще з кінця XVIII століття моя 
сім’я володіє земельним 
наділом; до кінця 1950-х 
років мої родичі обробляли 

землю й вирощували худобу. У моїх ба-
бусі з дідусем було три доньки, моя мама 
була найстаршою. Наприкінці 1930-х 
років молодша сестра моєї мами вийшла 
заміж за молодого вчителя тутешньої 
сільської школи. Він був настоятелем 
громади Новоапостольської церкви. Моя 
тітка також прийняла новоапостольсь-
ку віру. У тому ж році народився я. Тітка 
з дядьком часто розповідали нам про 
свою віру. Моя мама була особливо зво-
рушена їх розповідями.

Наші родичі часто допомагали нам вліт-
ку під час сільгоспробіт. Одного разу тітка 
сама приїхала до нас. На той момент мені 
було майже 30 років. Позаду були важкі 
часи: рік тому внаслідок важкої хвороби 
померла моя мама. У неділю тітка попро-
сила мене відвезти її на богослужіння в 
їхню розташовану від нас на відстані 10 км 
«церкву» у райцентрі. Громадський транс-
порт туди не їздив. Тому я з радістю зго-
лосився допомогти. Коли ми приїхали до 
церкви, то моя тітка запропонувала мені 
піти разом з нею на богослужінні. У мене, 
власне кажучи, були інші плани, але я по-
годився. Це богослужіння справило гли-
боке враження на мене й відобразилося 
на моїх наступних поколіннях.

Під час проповіді в моїй душі, немов би 
щось перевернулося; це годі передати 
словами. Удома я поділився пережитим 
зі своєю дружиною. На наступне бого-
служіння вона прийшла зі мною й також 
була зворушена до глибини душі. Відтоді 
ми з двома нашими дітьми почали відві-
дувати богослужіння Новоапостольської 
церкви.

Ми були єдиною новоапостольською 
сім’єю у межах кількох сіл. На нас чекала 
несподіванка: нам довелося вести бо-
ротьбу за віру й стійко триматися. Люди 

з оточення не розуміли обраний нами 
духовний шлях і здійснювали на нас на-
падки. Те саме переживали 30 років тому 
назад наші новоапостольські родичі, тому 
підтримували нас своїми молитвами. Піс-
ля того як ми були прийняті в громаду, мій 
дядько розповідав мені наступне. Коли 
моя мама лежала важко хвора в лікарні, 
то мій дядько відчув потребу відсвяткува-
ти з нею Святе Причастя. Пополудні того 
ж дня я відвідав свою смертельно хвору 
матір. Ми знали, що це була наша остання 
зустріч. На прощання я сказав своїй нень-
ці: «Прийде час і ми побачимося». Ці слова 
зворушили її до глибини душі. Незабаром 
до палати ввійшов мій дядько й сказав 
мамі: «Я приніс тобі Святе Причастя». Моя 
мама тихо промовила: «Я чекаю на нього». 
Після того, як мама прийняла  Тіло й Кров 
Ісуса Христа, на її обличчі з’явився легкий 
рум’янець, і вона заснула. Тієї ж ночі вона 
померла. Ця зворушлива розповідь пояс-
нює глибоке переживання під час мого 
першого відвідування богослужіння в но-
воапостольській церкві. Мене зворушили 
молитви як з цього, так і з потойбічного 
світів.

Через півроку після нашого прийняття 
до громади мій молодший брат, з яким ми 
жили в одному будинку, здивовано запи-
тав: «Що трапилося? Ви змінилися й тепер 
постійно ходите на богослужіння Новоа-
постольської церкви». Ми були готовими 
до такої розмови. Ми до пізньої ночі спіл-
кувалися з ним про віру. Наступної суботи 
ми разом з ним відвідали богослужіння 
нашого апостола, і з тих пір мій брат також 
почав відвідувати богослужіння. Відбуло-
ся чудо, яке не передати людським розу-
мом. У тому ж році брат одружився, і його 
дружина теж прийняла нашу віру.

Відтоді минуло 60 років. Наша сім’я чи-
сельно збільшилася, і ми – ті, що живуть 
на землі й у вічності – разом очікуємо на 
незабарний Прихід нашого Господа. 

Г.Г.
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Перше поселення на території Ніневії виникло при-
близно в 5400 році до Р. Х. Місто стало відомим на-
самперед завдяки великому ХРАМОВІ на честь язич-
ницької богині Іштар. Повідомляється, що в 763 році 

до Р. Х. мешканці Ніневії спостерігали сонячне затемнення, 
після якого прийшла повінь й почався голод. У 704 р до Р. Х. 
Ніневія стала останньою СТОЛИЦЕЮ Ассирійського царства, 
його окрасою. Довкола Царського ПАЛАЦУ знаходилися пар-
ки й зоологічні сади, бібліотека, стайні для царських скакунів і 
управлінські приміщення.

Аби постачати Ніневію водою, з гір на сході провели 48-кіло-
метровий водопровід. Поруч із палацом проходила ЦАРСЬКА 
ВУЛИЦЯ завширшки 30 метрів. 12-кілометровий МІСЬКИЙ МУР 

був укріплений вежами. Ззовні місто від ворожих нападів за-
хищали глибокі, до 50 метрів, РОВИ, наповнені водою. У Книзі 
пророка Йони повідомляється, що в Ніневії та її околицях на 
той час проживало понад 120 тисяч осіб.

Біблійні пророки НАУМ і СОФОНІЯ пророкували Ніневії суд 
і повний занепад. І справді, у 612 році до Р. Х. мідяни й вави-
лоняни  захопили, сплюндрували й спалили Ніневію. Не див-
лячись на численні захисні споруди, ворогам все ж удалося 
проникнути в місто. Мідяни зруйнували греблю на ріці Хусур, 
Тигр вийшов із берегів і змив частину міських стін, що дозво-
лило їм увійти в ассирійську столицю. З тих пір місто було 
зруйноване й не відбудовувалося.

Ніневія, місто на ріці Тигр

Жителі Ніневії послухалися пророка Йону й змінилися. Тому це місто є біблійним прикладом по-

каяння й змін. А що ще відомо про Ніневію?

НІНЕВІЯ – велике й важливе мі-

сто. Воно розташоване на іншому 

від Єрусалиму боці аравійської 

пустелі, в Ассирії. У цій місцево-

сті протікають ріки Євфрат і Тигр, 

які сприяють родючості тутешніх 

ґрунтів. Тут періодично бувають по-

вені, що завдають шкоди містам та 

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

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»
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        ЯК ДОДАТИ ДІТЯМ МУЖНОСТІ

Ханнес із Мартіном грають у саду у футбол. «Гол!» – кричить Маттіс. «Я теж так 

можу!», – подумав Ханнес. Він розбігається, б’є по м’ячу і… м’яч пролітає високо над 

огорожею. Чути дзвін битого скла: на друзки розбилося вікно сусіднього будівельного 

вагончика. «Я цього не хотів», – збентежився Ханнес. Але Маттіс наполягав, аби про-

довжувати грати. Ханнес зніяковілий. Він не знає, як правильно поступити: піти до 

сусідів і покаятися в своїй незграбності чи послухатися Маттіса? «Давай но, Ханнес!» 

– наполягає Маттіс, який повернувся з м’ячем і знову готовий грати. На якусь мить 

Ханнес відчуває докори сумління, та все ж біжить до Маттіса. 

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).
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Ти впораєшся!
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ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | ДІТИ Й ЦЕРКВА

Х
аннесу не вдається зосередитися на футболі. 

Його відчуття та совість підказують, що треба 

піти до сусідів і попросити в них вибачення, 

однак юнак боїться цього неприємного для 

нього завдання. Він пригадав заняття недільної школи, 

яке відвідав минулої неділі, коли обговорювали історію 

Йони. Хлопець згадав про те, що  Йона також відчував 

страх перед виконанням доручення, тому вирішив утек-

ти. Згодом він зрозумів свою помилку. І коли вдруге от-

римав від Бога таке доручення, то, не вагаючись, вико-

нав його. Ханнес розуміє, що йому треба піти до сусідів 

й розповісти їм про те, що трапилося, але не зважується. 

Він переживає: чи сваритимуть його і чи доведеться йому 

відшкодувати збитки?

Тим часом Маттіс веде в рахунку 5:0 й помічає, що його 

друг думками десь далеко. Така гра не приносить йому 

жодного задоволення! Він поглядає на годинник і розуміє, 

що пора вже йти додому. Ханнес залишається наодинці 

сам з собою; він сідає на великий камінь у саду й міркує. 

Хлопця мучать докори сумління. З одного боку, він хоче 

вибачитися, з іншого, дуже боїться, як відреагують на 

його поступок сусіди. Раптом хлопець чує голос матері: 

«Ханнесе, вечеря готова. Іди додому!» Похнюпивши голо-

ву, Ханнес заходить у будинок. Його мама помічає, що з 

сином щось не так. Він почав плакати й мати обняла його. 

«Упевнена, що нічого страшного не сталося», – утішає 

вона свого сина. Ханнес розповів мамі, що з ним трапило-

ся під час гри у футбол. У цей момент хлопчина відчуває і 

страх, і захищеність. У Йони в череві риби виникли також 

подвійні почуття. З одного боку, він боявся, що не виживе; 

а з іншого, Бог наділив його почуттям захищеності, і дав 

ще один шанс обдумати свою хибну поведінку й поступи-

ти правильно.   

Страх руйнує почуття захищеності
Дітям властиво переживати суперечливі почуття чи сто-

сунки. У нормальній обстановці, як правило, удома, поруч 

з батьками, у сім’ї  вони почувають себе добре й у безпеці. 

Коли з’являються фактори, що руйнують це відчуття захи-

щеності, наприклад, сварка між батьками, то у дитячих ду-

шах виникає страх: «Чи збережеться чи ні їхній стан захи-

щеності?» Подібне відбувається з дітьми в школі. Спочатку 

вони залюбки відвідують школу, є допитливими, жадають 

отримати нові знання. Однак, і тут може статись, що через 

певні фактори, як приміром, підступні однокласники, по-

гані оцінки чи несправедливі вчителі, дитина почуватиме 

себе некомфортно у стінах школи; тому її відвідання пере-

твориться в неприємний обов’язок. Якщо батьки бачать, 

що їхні діти неохоче йдуть у школу, то неодмінно треба 

спробувати поговорити з ними й вияснити, чи трапилося 

щось неприємне. Спільна молитва може допомогти дітям 

здолати страх і невпевненість.

Особистий приклад 
Виконувати завдання дітям інколи заважає не страх чи 

невпевненість, а в них немає бажання виконувати об-

тяжливі обов’язки. Грати на скрипці, робити домашні 

завдання, прибирати кімнату – це не завжди приносить 

дітям задоволення. У цьому випадку вони намагаються 

знайти відмовки чи просто роблять вигляд, що не чують, 

коли батьки спонукають їх це робити. Як усе ж спонукати 

дитину виконувати обов’язки, які, можливо, не приносять 

їй особливого задоволення? Як батьки можуть допомогти 

їй? «Хто, отже, знає добро чинити, а його не чинить, – гріх 

тому!», – говориться в Посланні апостола Якова 4, 17. Звіс-

но, тут йдеться про більш важливі доручення, ніж просто 

витягнути посуд із посудомийної машини, накрити на стіл 

або допомогти бабусі принести продукти з магазину. Од-

нак саме на дрібничках повсякденного життя можна на-

вчитися бачити добро й відповідно поступати.

Діти найкраще навчаються виконувати неприємні для 

себе завдання, коли мають приклад для наслідуван-

ня. Коли беруть, приміром, приклад зі своїх батьків? 

Чи з братів та сестер або церковних парафіян? Власний 

приклад є одним із важливих стимулів навчального й 

освітнього процесу. При умові, якщо між вихованцем 

Ф
от

о:
 ©

 co
re

pi
cs

 –
 st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m



НС, 4/201918

і людиною, з якої беруть приклад, існує позитивний 

емоційний зв’язок. Взаємоповага й чуйність до люди-

ни, сумлінне виконання доручень, а також вирішення 

конфліктів показують дітям, як треба правильно посту-

пати. При цьому, важливо уважно й з тактом ставитися 

до дітей і приділяти чимало уваги.

Так, як це зробила мати Ханнеса: вона побачила, що її 

син має страх, і допомогла йому виконати неприємне 

завдання. Вона запропонувала синові піти разом з 

ним до сусідів. Така допомога здатна навчити дітей від-

повідально ставитися до своїх учинків. Для цього тре-

ба, приміром, передбачити у розпорядку дня дитини 

час для гри на скрипці? Визначити доручення, які вони 

мають виконувати в сім’ї. Вони будуть для них, мож-

ливо, не дуже приємними, але з якими вони зможуть 

легко впоратися і додадуть їм почуття  причетності до 

спільного сімейного життя?

Мама могла б уберегти сина від виконання цього не-

приємного обов’язку й сама піти до сусідів, розпові-
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СТИЛЬ ВИХОВАННЯ «ГАЗОНОКОСАРКА» 
ТА ЙОГО МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ

Кожній дитині доводиться виконувати завдання, 
яких годі уникнути. Вирішення проблем, а також 
подолання конфліктів і пов’язаних із ними невдач 
і розчарувань має важливе значення для розвитку 
дитини, для формування сильної особистості. Коли 
батьки систематично втручаються в цей процес і 
вирішують завдання замість дітей, то своїми діями 
вони можуть нашкодити дитині брати на себе від-
повідно до свого віку відповідальність за свої вчин-
ки. До таких дій батьків можуть належати їхня незго-
да із покаранням дітей за погану поведінку в школі, 
потурання дітям за невиконання ними надто важких 
домашніх завдань, виконання замість них певних 
хатніх доручень чи не сприяння тому, аби діти на-
давали допомогу сусідам, церкві чи спортивному 
товаристві.

Батьки-газонокосарки «скошують» у буквальному зна-
ченні цього слова конфлікти своїх дітей. Вони втруча-
ються в соціальні проблеми й знайомства дітей, вирі-
шують усе замість них. Вони вберігають своїх дітей від 
поразок, конфліктів чи невдач. Вони не готують дітей 
до подолання вимог сучасного життя, а «косять» їх. Діти 
не мають змоги ближче познайомитися з ними. Таке 
систематичне позбавлення дітей перешкод на шляху 
вирішення різних проблем має наслідком, що вони не 
вміють вирішувати конфлікти й поратися з нелегкими 
викликами життя. Такі діти:

 не вміють вирішувати конфлікти, вони є безпоміч-
ними у житті й не здатними приймати жодних рі-
шень. Вони не доводять розпочату справу до кінця. І 
це викликає в них чимало розчарувань.

 мають страх перед вирішенням будь-якої проблеми 
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сти їм про те, що сталося й відшкодувати їм завдані ма-

теріальні збитки. Батьків, які таким чином оберігають 

своїх дітей від будь-яких конфліктів і наслідків скоєних 

учинків, називають «батьками-газонокосарками». Їхні 

поступки можуть мати важкі наслідки для розвитку ди-

тини. 

Виконувати неприємні обов’язки 
Мамин голос перервав міркування Ханнеса. «Ханнесе, 

підемо разом до сусідів?», – запитала вона його привіт-

но. Ханнес отямився й подумав про Йону, який також 

прагнув уникнути виконання неприємного доручення. 

Але Бог спостерігав за ним і надав допомогу: мама знай-

шла час для сина, виявила розуміння і наділила його по-

чуттям захищеності.

«Стривай, матусю! – сказав Ханнес, - давай спочатку по-

молимося й розповімо милостивому Богові про мою 

пригоду; попросимо у Нього, аби допоміг спілкуватися з 

сусідами! «Чудова ідея, Ханнесе», – відповіла мама. Вони 

встали навколішки й щиро помолилися до Бога.

Помолившись, вони пішли до сусідів і Ханнес розповів, 

що трапилося. Сусіди похвалили хлопця за те, що він не 

побоявся й розповів їм про свій поступок, що завдав 

шкоду. Ханнес відчув полегшення. Він так побоювався 

цього вельми неприємного завдання, а воно виявилося 

не страшним.

                                                                                               Наталія Вольф

Дитячий журнал за квітень
2019 року присвячений
темі «Утікати»

ПОРАДИ ДЛЯ БАТЬКІВ

 Довіряй власній дитині. Тільки так вона навчиться 
бути самостійною й відчує, що може покладатися на 
власні уміння й бути здатною долати будь-які про-
блеми. 

 Покажи своїй дитині, що на будь-які невдачі є оправ-
дання. Кожна невдача може перетворитися на успіх, 
якщо вчитися на власних помилках. Доручай дитині 
виконання завдання, навіть тоді, коли ти невпевне-
ний, що вона впорається з ним.

 Не вберігай свою дитину від виконання неприємних 
завдань – вони є для дитини здебільшого викликом, 
тому поратися з ним формує в них добру самооцінку.  

 Допомагай своїй дитині лише в крайньому випадку, 
аби вона могла навчилася самостійно вибирати стра-
тегію вирішення проблем. 

 Надавай дитині, якщо треба, підтримку й допомогу 
у вирішенні будь-яких завдань. Проявляй до неї тер-
піння!

чи конфлікту. Вони стають безпорадними й без-
відповідальними.

 емоційно усуваються від вирішення будь-яких 
проблем і вважають в усьому винних інших лю-
дей. 

 не мають жодної мотивації для вирішення про-
блем чи конфліктів, бо замість них це завжди 
робили інші люди.

 мають надто низьку самооцінку, бо їхні батьки 
постійно втручалися й не навчили їх вирішу-
вати поставлені перед ними завдання. Вони не 
навчені самостійно вирішувати будь-які кон-
флікти.

                     Часопис для дітей – видавництво Новоапостольської церкви  | № 4, квітень   2019 р.
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«А Твої учні не постять»

Одного разу Ісусові дорікнули в тому, 
що Його учні не постять. Бо учні Івана 
Хрестителя й побожні фарисеї дотри-
мувалися посту. На що Господь відповів, 
що не годиться Його учням постити, 
«поки ще є з ними Молодий». Однак Сам 
Господь перед початком Своєї про-
повідницької діяльності 40 днів постив 
і молився в пустелі. То чи треба дотри-
муватися посту? У Новоапостольській 
церкві немає встановленого порядку 
щодо дотримання посту в певні дні 
або з певних нагод. Рішення про те, чи 
дотримуватися посту чи ні, приймає 
кожен брат і кожна сестра особисто. 
Людина стає більш святою і духовні-
шою виключно завдяки милості, здобу-
тою пожертвою Ісуса Христа..

Майже у всіх релігіях передбачені дні для посту. 
При цьому «піст» ми розуміємо в широкому 
смислі як добровільну відмову від чогось. Він 
передбачає на певний час цілковиту відмову не 

тільки від їжі й пиття, споживання особливих делікатесів чи 
подружньої близькості, а й певних речей.
У Старому Заповіті можна знайти чимало свідчень, де мовить-
ся про піст. У день Викуплення весь ізраїльський народ пови-
нен був дотримуватися посту. Окрім цього, у Біблії є чимало 
згадок про те, що посту дотримувалися окремі люди. Цар Да-
вид, дізнавшись про важку хворобу свого сина, нічого не їв 
протягом семи днів. Це був піст на знак скорботи й покаяння. 
Жителі Ніневії постили після того, як Йона, пророк Господа, 
указав їм на їхні гріхи. Вони спокутували гріхи й підкріплюва-
ли це постом. Постили в старозавітні часи також для того, аби 
підкреслити серйозність молитви.
Християни у певні дні також дотримуються посту. Найвідомі-
шим є Великий піст. Він охоплює сорок днів, які відрахову-
ються від Попільної середи (середа першого тижня Велико-
го посту) і до «Чистого четверга» (Страсного четверга). Ці дні 
були встановлені, щоб віруючі розмірковували над своїми 
гріхами, каялися і готувалися до Великодня. Особливо багато 
приписів щодо посту існувало в Католицькій і в Православній 
церквах. У більш ніж 140 днів у році було заборонено вживати 
в їжу м’ясо. Щосереди (у день, коли Господь був зраджений) і 
щоп’ятниці (у день, коли Христос був розіп’ятий) віруючі були 
зобов’язані дотримуватися щотижневих постів. І так далі. У се-
редні віки й у ранній Новий час діяли надзвичайно строгі пра-
вила посту. Проте і в ті далекі часи люди були винахідливими, 
коли йшлося про обман під час посту. Оскільки під час посту 
було дозволено споживати рибу, то все, що жило біля води 

або в воді, без вагань оголошувалося «рибою», в тому числі 
бобри, видри, лелеки, качки, гуси й чаплі. Також існував прин-
цип: «Рідина не порушує посту». Під час посту віруючим було 
дозволено пити міцне пиво. Подібне відбулося і з шоколадом. 
Папа Пій V дозволив вживати в їжу шоколад із формулюван-
ням: «Шоколад не порушує посту». Жодного дива! Хто хоч 
раз розмішував чисте какао в воді й намагався випити його, 
той знає, чому раніше какао продавалося виключно в аптеці. 
Воно є надзвичайно гірким на смак. Таким же чином люди хо-
вали м’ясо в тісто (пельмені) і так обходили заборону посту. 
У народі слово «пельмені» означало «обмани Господа Бога».

Піст і Реформація
Від часу Реформації стало ясно, де жили євангельські христи-
яни, а де – католики, оскільки реформатори відкидали зви-
чайну тоді практику постів як чисто зовнішній прояв. Ульріх 
Цвінглі, швейцарський реформатор, почав реформацію сен-
саційно: у першу неділю посту він організував демонстратив-
не поїдання ковбаси. Мартін Лютер також підкреслював, що 
людина «стає угодною Богові не завдяки посту, а виключно 
завдяки милості, виключно завдяки вірі». Однак в останні 
роки чимало протестантських віруючих теж заново відкрили 
для себе піст. Вони добровільно відмовляються від алкоголю, 
солодощів, від усіх прийомів їжі, від м’яса чи перегляду теле-
передач або використання мобільних телефонів як шанс жити 
більш усвідомлено й мати більше часу для молитви й спілку-
вання з ближнім. Кожен особисто для себе вирішує, від чого 
він буде відмовлятися протягом семи тижнів. Це може бути 
шоколад або алкоголь, а також погані звички, такі як лайка 
або глузування. У даний час у Німеччині понад три мільйони 
осіб беруть участь у щорічних акціях «7 тижнів без ...». Цього 
року акція проходить під девізом «Сім тижнів без брехні».

                        ПРО ПІСТ ХРИСТИЯНИНА
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Істинне значення посту
Один католицький священик наступним чином описує істин-
не значення посту: «Піст сприяє тому, щоб завдяки відмові від 
їжі віруючий знову відчув посилення молитовного життя й 
любов до ближнього, укотре зрозумів свою істинну спрагу за 
Богом, й керувався цими принципами в повсякденному житті. 
Ми, люди, у своєму житті так часто буваємо заклопотані усіля-
кими думками, проблемами, бажаннями й страхами, що для 
Бога, Який бажає дарувати нам Себе в Своєму слові й таїнстві, 
уже немає місця в нашій душі. Час посту існує для того, аби 
знайти в своєму серці місце для Бога».
Євангельський священнослужитель указує на зміст посту: 
«Піст служить осмисленню істотного. Його істинне значення 
полягає в тому, щоб внутрішньо підготувати себе до голов-
них свят – Великодня й Різдва». При цьому багато християн 
на певний час добровільно відмовляються від певних речей. 
Завдяки цьому вони пізнають, чого вони дійсно потребують у 
житті, а саме Божої любові, і відчувають, чи залежні вони, на-
приклад, від алкоголю, солодощів або перегляду телепередач 
і постійного використання мобільного телефону.
У світі постійного достатку свідома відмова від певних ре-
чей може відкрити нам очі на щось істотніше. Ми живемо в 
суспільстві, де люди мають вдосталь продуктів харчування й 
делікатесів. Якщо раніше м’ясо на столі в людей було один чи 
два рази в тиждень, то зараз дехто не може уявити собі жодної 
страви без м’яса. Цукор супроводжує нас постійно. Від підсо-
лодженого чаю для немовлят, лимонаду для дітей та енер-
гетичних напоїв для молоді – до багатьох солодких ласощів, 
солодких мюслі й шоколадних батончиків. Годі перерахувати 
продукти, у яких міститься ця речовина. Її надмірне спожи-
вання однак шкодить здоров’ю. Щоб залишатися здоровим, 
людині доводиться свідомо відмовлятись від споживання цих 
продуктів.
Щоденна надстимуляція наших очей і вух через мільйон зо-
бражень і запахів досягла неймовірних масштабів. Вільний 
час, який дарують нам швидкі автомобілі, пральні й посудо-
мийні машини, пожирають телевізор, мобільний телефон і 
комп’ютер. Час став дефіцитним товаром, хоча в останні роки 
спостерігається тенденція до скорочення робочого часу. Ба-
гатьом доводиться заледве шукати й відвойовувати час для 
ближнього, час для Бога. При цьому відмова від усього лише 
десяти відсотків перегляду телебачення й мас-медіа створили 
б справжнє чудо й дали б нам шанс подарувати трохи більше 
часу ближньому.
Згідно з юдейсько-християнським розумінням, Бог, Творець, 
поклав на нас, людей, відповідальність за землю та її благопо-
луччя. У повсякденному житті ми мало замислюємося над тим, 
як викинутий недопалок сигарети, дальній переліт на літаку, 
облаштування саду або вибір продуктів харчування вплива-
ють на благополуччя Творіння або ж завдають йому збитків. 
Ми просто робимо ті чи інші вчинки, і поки Земля ще крутить-

ся, усе в порядку. Деякі християни використовують час посту, 
щоб поміркувати над тим, як завдяки відмові або зміні звичок 
вони можуть більш свідомо ставитись до доручення, яке дав 
нам милостивий Бог.
Бідність і багатство розподілені на землі дуже нерівномірно. 
На біблійний вислів «Що ми будемо їсти?», «Що ми будемо 
пити?» можна поглянути з двох сторін. Одна частина людства 
щодня роздумує, які продукти з непомірною повноти пропо-
зиції вона бажає обрати, у той час як інша частина букваль-
но бореться за виживання. Багато християн використовують 
час посту, щоб відчути, як живеться голодуючим, і робити все 
задля того, щоб якомога більше людей на землі мали достат-
ньо їжі. Іноді християнська любов до ближнього надихається 
й постом зазвичай ситих людей.

Лікувальне голодування
Упродовж тривалого часу дискутується питання, як піст впли-
ває на душевне й фізичне самопочуття. Думки різняться. Існу-
ють цілком однозначні докази того, що піст позитивно впли-
ває на людину з ревматичними захворюваннями суглобів. 
Деякі люди щороку використовують час посту, щоб позбутися 
набраних зайвих кілограмів. Однак професор Міхаель Махт 
із Інституту медичної психології та психотерапії Університету 
Вюрцбурга (Німеччина) вважає, що піст не підходить для зни-
ження ваги на тривалий час. Підтримувати вагу на низькому 
рівні протягом тривалого часу людині допомагає принципова 
й стійка зміна харчових звичок і способу життя.

40 днів у пустелі
Ісус Христос за велінням Святого Духа пішов у пустелю для 
того, щоб там, усамітнившись на 40 днів, молитвою і постом 
приготуватися до виконання Своєї великої місії, для якої Він і 
прийшов на землю. Адже під час хрещення в Йордані Бог під-
твердив: «Це – Мій улюблений Син, що Я Його вподобав: Його 
слухайте!» Ісус повинен був учити людей. Він мав страждати й 
віддати за людей Своє життя. У пустелі Ісус молився. Під час 
цього усамітнення, яке Він Сам для Себе обрав, Він перебував 
лише зі Своїм Отцем. Він готувався до виконання даного Йому 
доручення. Це – приклад для всіх послідовників Господа: про-
тягом певного часу відмовлятися від зручностей, задоволень 
і розваг життя. І таким чином отримувати можливість більш ін-
тенсивно роздумувати про Бога та Його Сина, молитися й ви-
конувати доручення, яке мають усі християни, які слідують за 
Христом: чинити волю Отця. А Божа воля Бога полягає в тому, 
щоб усі люди отримали Спасіння. 
Істинний піст має глибокий зміст. Віруючий йде через піст, 
ніби через пустелю, заглиблюється в своє серце, щоб знову 
відновити стосунки з Богом. При цьому людина має змогу кра-
ще пізнати самого себе, пізнати власні недоліки й хиби, недо-
брі думки й свою малу віру.
                                                                                                          

ВІРА І СУСПІЛЬСТВОСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ
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Окружний апостол у Гані
Усередині листопада 2018 року Окружний апостол М. Еріх здійснив поїздку в Гану, що розташована в Західній Африці й нале-
жить до регіону його діяльності. 
Спочатку він відповідно до програми провів конференцію з апостолами й єпископами цієї західноафриканської країни. Відбуло-
ся інтенсивне обговорення питань на духовну тематику. 
У неділю, 18 листопада 2018 року, у центральній церкви столичної Аккри, Окружний апостол провів богослужіння, в якому взяли 
участь близько 2500 братів і сестер, і яке каналами телезв’язку транслювалося на всю країну. 
Наприкінці богослужіння відбулися проводи на заслужений відпочинок єпископів Девіда Аджабенґа і Квабена Каєре, які досяг-

МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА

Перебування Окружного апостола 
Міхаеля Еріха в Африці
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Наприкінці 2018 року Окружний апостол Міхаель Еріх здійснив дві поїздки в афри-
канські країни, що належать до регіону його діяльності: усередині листопада 2018 
року – у Гану, державу, що знаходиться у Західній Африці; і на початку грудня – у Ні-
герію, що розташована поблизу Гвінейської затоки.
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нули пенсійного віку. Разом з ними на заслужений відпо-
чинок провели також дванадцятьох служителів окружного 
сану – одинадцятьох окружних старійшин і одного окруж-
ного євангеліста – у зв’язку з досягненням пенсійного віку. 
Під час цього богослужіння Окружний апостол здійснив 
також ординацію і звів у сан 14 окружних старійшин і 9 
окружних євангелістів. 
Напередодні, у суботу, 17 листопада 2018 року, в Аккрі 
Окружний апостол провів ще одне богослужіння, під час 
якого давав шлюбне благословення доньці одного з гансь-
ких апостолів та її нареченому. Благословення відбувало-
ся в урочистій обстановці біля вівтаря. Молода подружня 
пара склала перед Богом і громадою обітницю про те, що 
вірно підтримуватимуть один одного і з любов’ю йтимуть 
спільним шляхом віри. На це з рук Окружного апостола вони отримали благословення Бога.  

Окружний апостол у Нігерії
Свою останню поїздку в заокеан-

ські країни регіону своєї діяльності, 
зокрема в Африку, Окружний апо-
стол здійснив у грудні 2018 року. 

5 грудня 2018 року Окружний 
апостол прибув у Лагос, столицю 
Нігерії, що розташована в Африці 
поблизу Гвінейської затоки. Під час 
своєї поїздки він провів три бого-
служіння, а також зібрання з місце-
вими апостолами та єпископами.

Під час трьох богослужінь Окруж-
ний апостол здійснив проводи двох 
окружних старійшин, які досягнули 
пенсійного віку. Окрім цього, він 
звершив ординацію й звів у сан 10 
окружних старійшин і 10 окружних 
євангелістів. Це служителі, які, як й 

інші, виконуватимуть свої доручення виключно на благо Церкви.
10 грудня 2018 року, у другу неділю Адвенту, Окружний апостол провів богослужіння у громаді Серулер. Це одна з найдавні-

ших новоапостольських громад країни, яку в 1974 році заснував апостол Петер Ґфеллєр. 
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ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Густав Доре був одним із найвідоміших художників-ілюстраторів свого часу. Він народився 
6 січня 1832 року в Страсбурзі, а помер 23 січня 1883 року в Парижі. Його творчість вклю-
чає в себе ілюстрації до літературних творів Данте, Сервантеса, Бальзака та Едгара Алана 
По. Окрім того, Доре вважається одним з найвизначніших художників-ілюстраторів Біблії.  
Ілюстраціїї біблійних оповідань Доре відзначаються багатством деталей й передають однією 
картиною цілу біблійну оповідь. У роботі Доре, яку ми пропонуємо вашій увазі, зображено 
події третьої місіонерської подорожі апостола Павла. Автор створив її у 1866 році. Апостол 
Павло прибув до міста Ефесу, яке було економічним і культурним центром Малої Азії, а також 
– релігії. Апостол Павло зустрів в Ефесі учнів, які отримали хрещення Водою Івана Хрести-
теля; вони просили в нього, аби він охрестив  їх в Ім’я Господа Ісуса. Апостол поклав на них 
руки й дарував їм Святого Духа. Під час свого перебування в Ефесі апостол Павло навернув 
до віри язичницьких заклинателів духів і віщунів. Ілюстрація Доре відображає те, що зроби-
ли віщуни на знак свого навернення й розриву зі своїм язичницьким минулим.
ЩО РОБЛЯТЬ ЗАКЛИНАТЕЛІ ДУХІВ І ВІЩУНИ НА ІЛЛЮСТРАЦІЇ ДОРЕ?

Відповідь див. на стор. 2 

1. Як називається у Біблії притока ріки Йордан?
А  Кріт 
Б  Крут
В  Крот
Г  Крат

2. Хто написав мелодію пісні «Переможець й Учитель» (№ 38 
у російськомовному пісеннику)?
А Фрідгельм Дейнс
Б Джон Бернард
В Йоганн Крюгер
Г Мартін Лютер

3. Як називається відома фортеця хрестоносців на Близько-
му Сході?
А  Джебейле
Б  Крак де Шевале
В  Тріполі 
Г  замок Шобак

4. Як звали наступника пророка Іллі?
А Елі
Б  Ісая
В  Єшу
Г  Єлисей

5. Який протестантський композитор склав католицьку 
мессу?
А  Йоганн Себастьян Бах
Б  Людвіг ван Бетховен
В  Вольфганг Амадей Моцарт
Г  Густав Малер

6. Скільки років було Ісусові, коли батьки шукали Його в 
єрусалимському храмі?
А вісім років
Б  три роки
В дванадцять років
Г одинадцять років

7. Як звали жінку царя Ахава?
А  Юлія
Б  Єлисавета
В  Єзавель
Г  Йоанна

8. Як, згідно з Діяннями апостолів, звали першу християнку 
Європи?
А Лідія
Б  Марія Магдалина
В  Хлоя 
Г  Сусанна

9. До якої Регіональної церкви належать громади Уругваю?
А  Новоапостольська церква Канади
Б  Новоапостольська церква США
В  Новоапостольська церква Південної Америки (Аргентини)
Г  Новоапостольська церква Бразилії і Болівії

10. Як звали брата апостола Петра?
А  Іван
Б  Фома
В  Павло
Г  Андрій
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