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Істинне 
багатство

 

Євангеліст Лука у Діяннях апостолів повідомляє про те, як 
апостоли з неабиякою силою свідчили про воскресіння 
Господа Ісуса. Їхнє свідчення викликало в людей віру у 
воскресіння й вічне життя. Ця віра настільки захоплюва-

ла перших християн, що будь-що земне втрачало для них значен-
ня. Тепер у християн були інші пріоритети. Вони ділилися один 
з одним тим, що мали, й турбувалися про те, аби жоден не мав 
нестачі. Земні багатства, маєтки, статки й інші матеріальні блага 
раптом перестали бути для них важливими. Євангеліст Лука пові-
домляв також про те, що ніхто не хизувався один перед одним 
земними благами, бо вони належали всім членам громади. 

«Мій будинок, мої акції, моя колекція антикваріату й заощад-
жене нелегкою працею …» Чи не може віра сучасних християн 
робити їх спроможними дистанціюватися, менше приділяти ува-
гу й спокійніше ставитися до земних і матеріальних благ? Адже 
істинне багатство – це дещо інше!

Імпульс із богослужіння Першоапостола 

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА
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Б
енгела – столиця однойменної провінції – є третім 
за величиною містом Анголи, яке розташоване на 
західному узбережжі цієї африканської країни. 
Воно було засноване в 1617 році португальцями 

й побудоване у вигляді фортеці: звідти вони здійснювали 
військові походи для захоплення інших колоній. Порту-
гальський уряд звелів облаштувати Бенгелу як торговий 
порт й зробити його перевалочним пунктом для рабо-
торгівлі. Рабів, яких захоплювали в Конго чи на сході Ан-
голи, на кораблях відправляли у Бразилію чи на Кубу. З 
часу колонізації досі збереглися деякі споруди, як-от бу-
дівля ратуші (фото) і зведений у стилі іспанського бароко 
великий собор. Його побудували для того, аби нашвидку-
руч хрестити рабів, яких завантажували на кораблі.   

A.V.

4 НС, 5/2019

Бенгела
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БОГОСЛУЖІННЯ У М. БЕНГЕЛА/ АНГОЛА

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Кінотеатр «Монумен-

таль»

ДАТА: 13 січня 2019 року

ВСТУПНА ПІСНЯ: «Яке щастя, яка радість» (№ 

8 у російськомовному пісеннику)

СУПРОВІД: Окружні апостоли Рауль Монтес 

де Ока і Райнер Шторк, помічник Окружно-

го апостола Жуан Міссело, апостоли Августо 

Кассанга, Бенгуі Массамуна, Капоте Міссело й 

Хосе Ндала

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ  
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Сердечно улюблені брати й сестри, ми вдячні мило-
стивому Богові за те, що Він запросив нас сюди й слу-
жить нам. Всемогутній Бог бажає ділити з нами Свої 
багатства. Він бажає, аби ми володіли ними як у цьо-

му житті, так й у вічному Царстві. Ми знаємо: Бог – це істина. Він 
виконує усе так, як каже. А у нашому повсякденному житті все 
відбувається трохи по-іншому. Ми бачимо, приміром, скрізь 
рекламу: на вулицях, по телебаченню, в магазинах. Вона пе-
реконує нас й обіцяє: «Цей продукт є вельми корисним, і якщо 
ти купиш його, то будеш щасливим і радим». Однак, навіть діти 
знають, що таке реклама. Вона спонукає нас купляти товари. 
Обіцяне рекламою є перебільшенням і не завжди відповідає 
дійсності. Дорогі брати й сестри, а Бог виконує те, що обіцяє. 
Він істинно бажає наділити нас Своїми багатствами й подару-
вати Своє Царство. 

Після покупки певного товару ми не раз зазнавали 
розчарування. Бо він не відповідав нашим вимогам. А 
в Бога все відбувається навпаки. Коли ми потрапимо в 
Його Царство, то отримаємо значно більше, ніж очікува-
ли. Бог мовить нам, що ми вже сьогодні будемо багатими 
миром і радістю. Це – не реклама, а істина. Коли Бог мо-

Боже слово у нас
вить нам: «Перебуваючи в Моєму слові й сповнюючись 
Моєю силою, ти зможеш здобувати перемогу й отримува-
ти від Мене поміч; але для цього тобі треба виконати те, 
що Я від тебе очікую, то це – істина». Отже успіх залежить 
не від Бога, а від нашої віри: якщо людина вірить у Боже 
слово, то отримує те, що Він обіцяє. А тому важливо, як 
апостол Павло мовить у нашій цитаті, працювати над тим, 
аби слово Боже щедро перебувало у нас.

Христове слово – це насамперед проповідь Євангелія. 
Христове Слово – це Божий Син: Він покинув Божу сла-
ву, став Людиною, служив нам і показав, Хто є Бог, і Яким 
Він є. Ісус проклав нам шлях до Бога. Він помер за нас і є 
сильнішим від будь-якого зла світу. Він переміг смерть! 
Він воскрес й пообіцяв: «Я прийду вдруге, аби взяти вас 
до Себе» (Від Івана 14, 3). Ми маємо жити цією обітницею 
й керуватися нею. Мова йде не тільки про те, що ми має-
мо вірити й бути переконаними в ній, а про те, що Хри-
стове слово – це істина. Христове слово має захоплювати 
й наповнювати нас. Воно має викликати в нас радість і 
впевненість, а також – ентузіазм! Нехай учення про Хри-
ста буде рушійною силою для нас і додає енергії й радо-

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Слово Христове нехай у вас перебуває щедро: навчай-
тесь у всякій мудрості й напоумлюйте одні одних, співаючи 
Богові з подякою від свого серця псалми, гімни та духовні 
пісні».

      Слово із Біблії: Колосян 3, 16
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сті: «Мій Господь переміг смерть і прийде вдруге!» Живі-
мо цією обітницею! 

Христове слово – це Заповіді Христа. Вони мають «ще-
дро» перебувати у нас. Христові Заповіді – це не нав’я-
заний ззовні закон; вони не є ярмом, що звалений на 

нас. Вони не є горем для для людини, яка не виконує їх! Інакше 
ми виконували б Христові Заповіді зі страху перед покаран-
ням. Є чимало християн, які саме так розуміють Божі Заповіді, 
і це вельми прикро. Христові Заповіді мають «щедро», тобто 
рясно перебувати у нас, і ми переконані, що їхнє виконання 
– це істинний шлях! Живімо Христовими Заповідями, нехай 
вони рясно перебувають у нас! Адже ми виконуємо їх з лю-
бові до Бога. Ми любимо Бога, тому виконуємо Його Заповіді 
й поступаємо згідно з Його волею. Ось що означає жити так, 
аби Божі Заповіді перебували «щедро» у нас.

Вони мають перебувати у нас щедро й рясно, з повною 
мірою: тобто не частково, а цілковито. Апостол Яків пи-
сав у своєму Посланні: «Бо хто ввесь Закон дотримає, а 
прогрішиться лише в одному, – стає у всьому винуватий» 
(Якова 2, 10). А тому не буває великих і малих, важливих 
і неважливих Заповідей. Будь-які  Христові Заповіді – ве-
ликі й малі – є рівноцінними.

Сам Ісус підкреслював: «Хто вірний у найменшім, той і 
в великому вірний…» (Від Луки 16, 10). А потім продов-
жив: «Коли ви, отже, з неправними грішми не були вірні, 
то хто довірить вам добро правдиве?» (Від Луки 16, 11). 
Ці слова стосуються не тільки ізраїльтян. Ми і сьогодні 
бачимо, як люди грошима оправдують усе. Також – хри-
стияни: «Ми, щоправда, виконуємо Божі Заповіді, але те-
пер йдеться про гроші!» А тому можна обманути чи бути 
нечесними. Ні, навіть у незначних справах, навіть коли 
йдеться про гроші, нам треба виявляти Богові послух. 
Коли ми виконуймо малі чи великі справи,  то нехай Божі 

Заповіді щедро перебувають у нас. Живімо згідно з Єван-
гелієм і нехай воно «щедро» й цілковито перебуває у нас. 

Апостол Іван порівнював в «Одкровенні» Боже сло-
во з «книжечкою», яку йому було велено з’їсти. Він 
зокрема писав: «… і була в устах моїх, мов мед, со-

лодка; а коли з’їв її, то гірко стало в животі моїм» (Одкро-
вення 10, 10). Так він підкреслював: коли ми чуємо про 
Божі Заповіді, то вони є для нас приємними й добрими. Але 

коли ми їх виконуємо, тобто коли «перетравлюємо», нена-
че їжу, то вони здаються нам гіркими. Ісус Христос мовив: 
«… ввійде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю 
Отця Мого, що на небі» (Від Матвія 7, 21). Це чути приємно 
і солодко! А коли Він мовив: «Коли хтось хоче йти за Мною, 
хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде 
слідом за Мною» (Від Марка 8, 34). То гірко це виконувати!

Отже, Боже слово має щедро, тобто цілковито «перебу-
вати у нас». Приймаємо його дві сторони: солодку й гірку. 

Солодка сторона: «Я прощаю тобі твої гріхи». Гірка сторо-
на: «Для цього тобі доведеться пробачити своєму ближ-
ньому». Солодка сторона: «Я люблю тебе таким, яким ти 
є». Гірка: «Твого ближнього я люблю не менше, ніж тебе». 
Розумієте? Боже слово має «щедро перебувати у нас». 

Христове слово, слово про Його втілення, Його смерть, 
Його воскресіння і Друге Пришестя має захоплювати нас! 
Божий Закон має жити в нашому серці й ми маємо посту-
пати відповідно до нього з переконання і любові до Бога. 
Тож нехай Божий закон перебуває у нас! Немає ні вели-
ких, ні малих Заповідей; усі вони є важливими. Будьмо 
вірними як у великому, так і в малому. Приймаймо цілко-
вито Євангеліє: його солодкі й гіркі сторони. 

«Слово Христове нехай у вас перебуває щедро». Цікаво, 
що на деякі мови слова «у вас» перекладено «серед вас».  
Це означає, що Боже слово має жити не тільки в нашому 
серці, а й у наших громадах. Там воно має «щедро», тобто 
рясно оселитися. Боже слово сприяє нашому єднанню. 
Ми усвідомлюємо: якщо ми є однією громадою, то вона 
побудована на фундаменті Божого слова. Бог покликав 
кожного, хто живе у світі: «Прийди до Мене, ти – Мій!» 
Цей Божий заклик спонукає до єднання. Кожен із нас є 
своєрідним, усі ми є різними, але пам’ятаймо: кожного з 
нас покликав Бог, і це є вирішальним. Саме тому апостол 
Павло мовив: «Нема юдея ані грека, нема невільника ні 
вільного, немає ні чоловіка ані жінки, бо всі ви одно у 
Христі Ісусі» (Галатів 3, 28). Найважливішим для нас є те, 
що Бог покликав також мого ближнього, що Він любить 
його так само, як і мене. Нехай це допомагає нам долати 
будь-які розбіжності. Отже, важливим є не те, яким є мій 
ближній, а те, що Бог покликав і любить його. 

Боже слово нехай «щедро» перебуває у нас; а останнє 
слово – за Богом. Боже слово є вирішальним. 

Бог мовить кожної неділі, під час кожного богослужін-
ня: «Тобі прощаються твої гріхи!» Я також чую це! Бог го-

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ
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     Будь-які  Христові Заповіді – великі й малі 
                                      – є рівноцінними.

                   Ми живемо згідно з Божим законом 
                        з любові й переконання.
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ворить це не тільки до мене, а й до мого брата й до моєї 
сестри. Боже слово сприяє нашому єднанню й згуртуван-
ню. Як можу я після богослужіння скаржитися на свого 
брата чи докоряти йому, коли Бог простив йому!? Якщо 
це так, то ми не шануємо Бога. Бог каже: «Я простив тобі 
й у тебе все гаразд». А я, незначна й недосконала люди-
на, приходжу й кажу Йому: «Він поступив зі мною пога-
но …» Це, чесно кажучи – неповага до Бога! Адже слово 
Господньої милості має щедро перебувати у нас. Воно є 
вирішальним! 

Боже слово об’єднує нас. Кожен з нас, звісна річ, має 
власну думку, і це абсолютно нормально. Якщо ми 
маємо зробити щось, то один вважає, що треба зроби-

ти так, а інший – по-іншому. Тут можуть відбуватися дискусії. 
Коли, приміром, йдеться про музику, то можна годинами ве-
сти дискусії про те, як ми маємо співати. Одні кажуть, що має 
вона виконувати сольну партію, а інші – інша! Можна вести 
тривалі дискусії щодо організації життя громади. 

Ісус Христос каже: «Ти можеш робити, як вважаєш за 
потрібне, однак, не ображай ближнього». Боже слово 
визначає наше спілкування один з одним. Нам треба 
усвідомити: усе, що ми робимо, ми робимо не для себе, а 
для Господа. Тому поступаймо в Його дусі. Від цього про-
блема, звісно, сама по собі не вирішиться; нам її треба 
вирішити. Але вирішуймо її у Христовому дусі, виявляй-
мо любов і повагу один до одного; пам’ятаймо, що все ми 

робимо для Господа й з любові до Нього. І це нам допо-
може. 

«Слово Христове нехай у вас перебуває щедро». Воно 
має визначати наші розмови. Учні Господа Ісуса не раз 
супроводжували Його. Ісус ішов попереду, а вони, спере-
чаючись, слідували за Ним. Якось Ісус запитав у них: «Про 
що ви сперечалися дорогою?» (Від марка 9, 33). Вони со-
ромилися признатися! Адже вели мову про те, хто най-
більший серед них. Їм було соромно, коли довідалися, що 
Господь Ісус знав про це. Тоді Господь наставляв їх. Отже, 
нехай Боже слово визначає наші розмови. Людям власти-
во розповідати про те, якою є їхня думка, що вони зро-
били і що ще мають зробити. Усі люди мають знати, що я 
зробив! Та хіба це важливо!? Ведімо краще мову про те, 
що Бог зробив і що робить для нас. Буде значно краще, 
якщо ми вестимемо мову про Божі, а не про власні діла; 
якщо розповідатимемо про Божі, а не про власні думки.

Далі апостол Павло мовив: «Навчайтесь … і напоум-
люйте одні одних». Милостивий Бог очікує від нас, аби 
ми Божим словом утішали, зміцнювали й підтримували 
один одного. Апостол Павло зокрема мовив: «…навчай-
тесь і напоумлюйте одні одних» і додає «… у всякій му-
дрості». Це – важливо! Мова не йде про те, щоб кожен 
із нас зверхньо навчав свого брата чи свою сестру або 
читав їм моралі. Ми повинні ставитися один до одного «у 
всякій мудрості». 

А що являє собою Христова мудрість? Ісус навчав: по-

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

                   Христове слово визначає 
                                наші розмови.
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ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
РАЙНЕР ШТОРК

Окружний апостол Шторк 
вів мову про те, що під 
час богослужіння він 
виокремив такі три рівні. 
Перший: спізнавати, що 
Боже слово в Ісусі Христі 
перебуває у нас. Друге: 

приймати «щедро» Боже слово. Третє: жити в гро-
маді згідно з Божим словом. 
Він навів приклад апостола Петра. Апостол Петро 
спізнав, що Боже слово в Христі прийшло до 
нього; він сприйняв і жив згідно з Ним. Так він ніс 
Боже слово іншим людям і відповідно працював. 
«Я бажаю йти таким шляхом», – завершив своє 
служіння Окружний апостол.

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
МОНТЕС ДЕ ОКА

Окружний апостол Мон-
тес де Ока розповідав про 
нараду з архітектором, 
якому було доручено 
скласти план для будів-
ництва нової церкви у 
Бразилії. Коли обговорю-

вали з ним, де розташувати вівтар, то Окружний 
апостол пояснював, що вівтар є місцем проповіді 
Божого слова, і що Боже слово відіграє значну 
роль в новоапостольських богослужіннях. Після 
цього архітектор позначив у плані місце для вівта-
ря з надписом «слово». «Боже слово, яке ми чуємо 
біля вівтаря, не покликане міняти обставини нашо-
го життя, а – нас самих, – наголошував Окружний 
апостол. – Боже слово має змінювати мене. Якщо 
ми будемо жити з Божим словом у серці, то става-
тимемо іншими».

ступай з ближнім там, як би ти хотів, щоб він поступав з 
тобою. «І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і 
ви так само» (Від Луки 6, 31). Жоден з нас не бажає, аби 
хтось повчав нас звисока. Поступай з ближнім так, як би 
ти хотів, щоб він поступав з тобою. Ось що передбачає 
напоумлення «у всякій мудрості». 

Отже, Боже слово має визначати зміст наших розмов. 
Воно має щедро жити у наших сім’ях. Дорогі брати і се-
стри, для мене це вельми важливо. Завдання батьків – 
розповідати дітям про Боже слово. Вони мають викону-
вати це завдання від щирого серця, мають розповідати 
про Бога так, як Ісус розповідав про Свого Отця. Немудро 
виховувати дітей з допомогою погроз: «Ти маєш робити 
те чи інше, інакше Бог покарає тебе!» Якщо ми будемо 
тільки вимагати: «Ти маєш робити те чи інше!», то це мало 
що допоможе. Наші діти є мудрими, вони помічають: 
мати вимагає від мене те, чого сама не виконує; а батько 
проповідує те, чого сам не дотримується. У школі у мене 
чимало друзів, які поступають по-іншому, і їм живеться 
добре. 

Розповідаймо дітям про Бога так, як Ісус говорив про 
Свого Отця; показуймо їм, що Бог зробив і робить для 
них; яким Він є добрим. Сіймо в дитячі серця зерна 

любові до Бога й пояснюймо: «Якщо ти бажаєш подоба-
тися Богові, то роби те чи інше, так ти виявиш Йому свою 
вдячність». Ми маємо сіяти в дитячі серця не тільки зерна 
закону, а й зерна любові до Бога. Боже слово має щедро 

перебувати у нас, коли ми ведемо мову про наших братів і 
сестер, про братів у сані, про церкву. У мене завжди викли-
кає занепокоєння, коли діти чують, як ми відгукуємося про 
братів і сестер, про служителів церкви. Брати і сестри, діти, 
неначе губка, убирають усе! Це згубно впливає на їхні душі. 
Не вважаймо, що діти є недолугими. Коли ми їм розповідає-
мо: «Усе прекрасно, усі ми є досконалими», то діти все ба-
чать. Тому кажімо їм правду: «Люди не є досконалими, але 
ми любимо їх, бо Бог їх любить». Нехай Боже слово щедро 
перебуває в розмовах з нашими дітьми. 

Тепер перейдемо до останнього пункту. Багатства Божі 
є такими великими, що ми можемо ділитися ними з ближ-
нім, не стаючи при цьому бідними. Якщо Боже слово ще-
дро перебуває у нас, то нам треба щедро ділитися ним з 
ближнім, і ми не стаємо біднішими. Ісус мовив: «З повно-
ти бо серця уста промовляють. Добра людина з доброго 
скарбу добро виносить …» (Від Матвія 12, 34–35). Це по-
значиться на наших розмовах у громаді й бесідах з діть-
ми. Коли наше серце буде щедре Божими багатствами, 
то ми відчуватимемо потребу ділитися ним з ближнім, 
розповідати йому, що Син Божий став Людиною, помер 
за них і прийде вдруге. Тоді ми розповідатимемо людям: 
послух Богові – це істинний шлях. Тоді ми скажемо: «Бог 
кличе також тебе, приходь, ти – наш!» Вони прийдуть і 
спізнають Божу любов. Так Бог через Святого Духа закли-
кає нас! Нехай Боже слово для цього «щедро» й рясно 
перебуває у нас!
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ОСНОВНІ ДУМКИ:
Блага звістка має наповнювати наше життя. Ми 

прийняли рішення цілковито виконувати вченням 
Ісуса Христа. 

Наше спільне покликання допомагає нам долати 
будь-які розбіжності.  

Євангеліє визначає зміст наших розмов. 

мати твердий намір прощати ближньому й намагатися 
ставати кращими. Тільки тоді здійснюється прощення 
гріхів. Жертви Христа вистачає для всіх, але гріхи проща-
ються всім людям, які вірять в Ісуса Христа, слідують за 
Ним і проявляють каяття. 

Апостол Павло мовив: «Бо кожного разу, як їсте Хліб цей 
і п’єте цю чашу, звіщаєте смерть Господню, аж доки Він не 
прийде» (1 Корінтян 11, 26). Відзначаймо сьогодні вранці 
так само Святе Причастя. Виявляймо радість: Господь – 
всемогутній; Він переміг зло й смерть. Ми визнаємо: Ісус 
любить мене, Він помер за мене! Ми визнаємо: ніхто не 
зупинив Ісуса, Він воскрес! І ми виявляємо радість: Ісус 
невдовзі прийде вдруге. Саме таку віру ми сповідуємо, 
коли святкуємо Святе Причастя. Коли ми споживаємо 
хліб і вино, Тіло й Кров Христа, то це означає, що ми єд-
наємося разом з Ним і живемо згідно з цією звісткою. Ми 
маємо – більше ніж раніше – жити втіленням, смертю, 
воскресінням і Другим Пришестям Ісуса.

Після проповідей Окружних апостолів Першоапо-
стол продовжив: Прекрасно бачити, як Святий Дух діє в 
цілому світі. Немає ані південноамериканського, ані аф-
риканського Євангелія, а є єдине Боже слово.

Коли я в сані Окружного апостола приїжджав у Конго, 
то брати іноді казали мені: «Це по-європейськи і не під-
ходить до Африки». А єпископ відповідав: «Це – вчення 
Ісуса. Ісус Христос не був ані французом, ані європей-
цем».

Я цілком свідомо кажу: «Ніхто не знає, як виглядав Ісус. 
Важливим було не те, як Він виглядав, а – Його слово». 
Неважко нам сьогодні уявити: якби деякі люди знали, як 
виглядав Ісус, то були б здивовані, і їм було б важко сліду-
вати за Ним. Можливо тому, що Він виглядав би так само, 
як люди, яких вони не люблять. 

Господь і сьогодні бажає наділити нас багатством Своє 
милості. Ісус казав: «… бо це Кров Моя (Нового) Завіту, 
яка за багатьох проливається на відпущення гріхів» (Від 
Матвія 26, 28). Що це означає? Це означає, що Його жерт-
ва охоплює всіх людей. Бог ніколи не каже грішникові: 
«Твій гріх є таким великим, що не вистачить Крові Христа, 
аби простити його». Жертва Христа покриває будь-який 
гріх. Тут звичайно можна запитати: «Чому Христос сказав 
«за багатьох», а не «за всіх»? Він сказав це тому, що не 
всі люди, а тільки ті, які вірять у Нього, отримають про-
щення гріхів. Людині, яка не вірить у Христа, не буде про-
щено гріхів. Ісус чітко мовив: «Покайтеся!» Існують певні 
передумови для відпущення гріхів: треба вірити в Ісуса 
Христа, визнавати свої гріхи, шкодувати й каятися в них, 
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У червні 2013 року я вперше у своєму житті приїхав в 
Анголу. Тоді я супроводжував Першоапостола. Серед 
інших церковних заходів він проводив богослужіння 
у столичній Луанді, в основу якого поклав біблійну 

цитату з 2-ого Корінтян 13, 13: «Благодать Господа Ісуса Христа 
й любов Бога і причастя Святого Духа з усіма вами!» Ці слова 
ми вживаємо для виголошення завершального благословен-
ня наприкінці кожного богослужіння.

З тих пір пройшло майже шість років. За цей час я здійснив 
чимало поїздок в Анголу й познайомився з усіма її провінція-
ми. Люди, які живуть у них, є різними, бо походять з різних 
племен і представляють різні культури. Незважаючи на ці 
розбіжності, я побачив, що громадам притаманні три важливі 
моменти, які мене неабияк вразили:  

• істинно жива радість, викликана Євангелієм Ісуса Христа;
• глибока віра в Його Друге Пришестя;
• висока мотивація служити і йти на жертви.
Я не раз запитував у себе, яким чином відбувся такий по-

зитивний і прекрасний розвиток Церкви. Коли апостол Армін 

Брінкман 35 років тому назад уперше приїхав в Анголу, то 
йому все довелося розпочинати з нуля. Спочатку приходити 
люди, які проявляли інтерес до нашої віри, і вони відвідували 
богослужіння на правах гостей. Згодом відбулося Святе Запе-
чатання перших душ. 

У 1985 році ординували першого ангольського апостола Су-
камі Ланду Ронсард. З часом з столичної Луанди Блага Звістка 
поширилася на інші частини країни. Довелося зазнати також 
невдачі й труднощі. Кривава громадянська війна, яка тривала 
не один рік, забрала десятки тисяч жертв. Через неї не було 
можливості потрапити в усі міста й села країни. У повоєнний 
час подорожі в цю країну були також небезпечними. Але ніщо 
не зупинило розвиток Божої справи. В Анголі на даний час 
налічується майже 300 тис. парафіян, опіку над якими здійс-
нюють помічник Окружного апостола, 15 апостолів, 19 єпи-
скопів і майже 8 тис. служителів Церкви. 

Я переконаний: це – Боже благословення за ревні працю й 
служіння. Бог дарував нам милість, коли ми робили щось не-
правильно; Він супроводжував і наділяв нас Своєю любов’ю 
і давав настанови через Святого Духа. Отже, завершальне 
благословення «Благодать Господа Ісуса Христа й любов Бога 
і причастя Святого Духа з усіма вами!», яке ми чуємо на за-
вершення кожного богослужіння, це – не тільки запевнення 
у Божому благословенні, а й заклик служити надалі Богові й 
ближньому. 

Райнер Шторк

Благословення
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Окружний апостол Шторк разом з Першоапостолом Шнайдером 
розглядають в Музеї Ґуттенберга у м. Майнці (Німеччина) точну копію 
першого у світі друкарського станка

Послання
СЛОВО Й ВІРА | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ

апостола
ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 24.01.1958 р.
ПРОФЕСІЯ: інженер-будівельник
ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ з 23.02.2014 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Західна Німеччина й опіка над більш як 40 церковни-
ми округами Африки, Південної Америки, Азії, Європи й Океанії

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
РАЙНЕР ШТОРК
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Ранок. Пора сніданку. Донька вже з’їла 
свій бутерброд. Вона поспішає в свою 
кімнату, аби по мобільному телефо-
ну поговорити зі своєю подругою про 

щось «надзвичайно важливе». Син ще продов-
жує лежати в ліжку; удає, що спить. Мати про-
сить доньку, аби вона затрималася на декілька 
хвилин; а сама стрімголов біжить на другий по-
верх, аби підняти сина. Через годину розпочи-
наються уроки!

Батько втихомирює доньку, яка наполягає на 
тому, що їй конче треба поговорити з подругою. 
На другому поверсі здіймається галас. Син не 
бажає підніматися з ліжка.  Мати обурена й по-
грожує йому вдатися до крайніх заходів: застосу-
вати мокру ганчірку. Донька не витримує, устає 
й підіймається в свою кімнату, адже добре знає, 
що ситуація з братом може затягнутися на довго. 
Батько позирає на годинник. Через декілька хви-
лин відправляється його автобус. А йому ще тре-
ба одягнути черевики й куртку та попрощатися з 
дружиною. Йому ще треба покласти бутерброд у 
портфель. 

Дружина спускається вниз і каже: «А як бути з 
молитвою?» Їй не вдалося зібрати всю сім’ю навко-
ло столу й спільно помолитися. «Люба, автобус 
відправляється через дві хвилини. Я ж не вийду з 
дому босоніж. Помолися з дітьми сама!»      

Це дещо перебільшений опис сімейного ранко-
вого хаосу, викликаного стресом батька, а чи зви-
чайні будні новоапостольської сім’ї – хто знає? У 
будь-якому випадку всім нам добре відомий брак 
часу на молитву через ті чи інші перепони. Адже 
ніхто не хоче вийти з дому босоніж?  

У побуті ми не раз глузуємо з людей, що дотри-

муються певних ритуалів. Саме таким з віком був 
один філософ, який уже давно помер. Його що-
денний розклад працював, неначе годинниковий 
механізм. Це допомагало йому не зосереджува-
тися на другорядних справах, а впевнено й напо-
легливо присвячувати себе  виконанню важливих 
справ. Про нього ми читаємо таке: 

«О 4.45 год. слуга будив його, кажучи: «Пора!» Він 
мав чітку вказівку піднімати філософа навіть тоді, 
коли той ще хотів поспати. 

Рівно о 5.00 год. філософ випивав дві чашки чаю, 
викурював люльку і приступав до підготування 
лекцій.

З 7.00 до 9.00 год. у його домі проходили заняття. 
З 9.00 до 12. 45 год. він працював над статтями 

для публікацій.
О 12.45 год. відбувалося спілкування з гостями 

за обіднім столом. Очікуючи на них, він вельми 
дратувався, коли вони не були пунктуальними. 
Обід – це була його єдина трапеза за ввесь день.

О 19.00 год. відбувалася вечірня прогулянка. Пе-
ред та після неї аж до вечора, 22.00 год., він при-
свячував себе читанню. 

Після 22.00 год. був сонний час.»
Гаразд, але хто хотів би так жити? Та цей при-

клад навчає одному: важливе завжди займало не-
порушне місце в житті цього чоловіка, який помер 
у ХIX столітті.  І так було щодня. Він – наскільки це 
підвладне людині – володів своїм часом. Важливі 
речі завжди займали непорушне місце у його по-
всякденному розпорядку. 

Це – приклад для нас! Навчімося й ми відводити 
для молитви непорушне місце в своєму щоденно-
му розкладі. І тоді нам не доведеться вибирати між 
молитвою чи «йти босоніж з дому».  

Босоніж – з дому
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

МІРКУВАТИ –
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У Божих 
руках 
Понад 50 років тому назад я, 
тоді ще юна дівчина, отри-
мала дар Святого Духа. Тепер 
я з вдячністю дивлюся на своє 
життя.

ПЕРЕЖИТЕ З ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД
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У нашій компанії був хлопець, мати 
якого була парафіянкою Новоа-
постольської церкви. Дуже мила 
жінка, я охоче спілкувалася з нею 

на будь-які теми. Одне мене дещо драту-
вало: вона щоразу зводила розмову до 
віри. Оскільки я виросла у віруючій сім’ї, 
то вважала, що також знаю багато про 
віру. 

Щоразу, коли вона запрошувала мене 
на богослужіння, я віджартовувалася: 
«У нас є гарна церква, тому я не бажаю 
йти в кегельбан» (у ті роки місцева но-
воапостольська громада збиралася на 
богослужіння в приміщенні кегельбану). 
Проте жінка не здавалася, і коли вона од-
ного разу сказала, що «приїжджає старій-
шина», то мені захотілося піти й побувати 
на цьому богослужінні.

Я була вражена, з якою теплотою мене 
зустріли брати й сестри громади. «Старій-
шина» виявився зовсім не старим чо-
ловіком. Під час проповіді я мало з місця 
не зірвалася! Після богослужіння я обуре-
но запитала маму свого товариша, чому 
цей незнайомий чоловік розповідав біля 
вівтаря про моє життя… 

«Ні, я ніколи з ним про тебе не розмов-
ляла», – запевнила мене жінка, – «це Свя-
тий Дух навіяв йому». «Ну так, Святий Дух. 
Але ми живемо в 20 столітті?!»

Один чоловік (євангеліст, як я довіда-
лася згодом) почув нашу з нею розмо-
ву, підійшов до мене й сказав: «Господь 
поклав Своє око на Вас. Приходьте на 

богослужіння, задавайте питання, про 
які ніхто не знає, і Ви отримаєте на них 
відповіді». Це спрацювало! Мені було не-
абияк цікаво. Я прислухалася до поради 
євангеліста й переконалася, що Святий 
Дух діє й сьогодні.

Відтоді я почала регулярно відвідува-
ти богослужіння. І коли через півроку 
до громади приймали одного молодого 
чоловіка й покликали його до вівтаря, то 
я теж вийшла до вівтаря й встала поруч 
з ним. Священик, який проводив бого-
служіння, здивовано поглянув на настоя-
теля, а той, у свою чергу, з очами повни-
ми сліз, схвально кивнув головою. Через 
деякий час наді мною відбулося таїнство 
Запечатання Святим Духом – єдину до-
рослу дівчину серед багатьох дітей і не-
мовлят.

Трохи згодом я через оголошення в 
часописі «Наша сім’я» познайомилася з 
братом по вірі й ми покохали один одно-
го. Наше життя було сповнене радістю, 
але водночас – переживань і страждань. 
Протягом тривалого часу мій чоловік 
служив настоятелем громади, аж поки не 
занедужав, і згодом помер. Я вдячна Бо-
гові за обох наших дітей, які мають тверду 
віру.

Ось уже десять років, як я живу оди-
ноко, однак не почуваюся самотньою, 
бо відчуваю, як Бог тримає мене у Своїх 
руках.     

Е. П.
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Д ля ізраїльського народу поховання мертвих мало 
велике значення. Тіло померлого треба було 
обов’язково поховати. Якщо після смерті когось 
не поховали, то це вважалося неабиякою гань-

бою. 
Померлого, як правило, ховали одразу після смерті, здебіль-

шого в той самий день. Його тіло готували до ПОХОВАННЯ: 
ОБМИВАЛИ, НАТИРАЛИ ароматними оліями й ЗАГОРТАЛИ в 
тонке полотно.

У сусідньому Єгипті тіло високопоставлених людей після 
смерті бальзамували для муміфікації. В Ізраїлі такого звичаю 
не було.

В останню путь померлого проводжали його родичі, друзі й 
сусіди. Священики не брали участі в похованні. На знак СКОР-
БОТИ родичі розривали на собі свій одяг і посипали попелом 
собі голову. Вони молилися й постили. Важливо було те, щоб 
над померлим довго й інтенсивно голосили. Інколи для го-
лосіння наймали жінок, які отримували за це платню.

Траур тривав зазвичай сім днів. За визначними людьми, на-
приклад, за царем, скорбота тривала навіть протягом 30 днів. 

Заможні ізраїльтяни мали власні родинні гробниці. Для лю-
дей біблійного часу було важливо знайти вічний спочинок 
поруч зі своїми померлими пращурами. Бідних людей ховали, 
натомість, у великих братських могилах.

Могилою служила зазвичай ПЕЧЕРА. Вони утворювалися 
природнім шляхом або їх викопували в землі, чи видовбува-
ли в скелі. Тільки зрідка на надгробному камені робили напис, 
який повідомляв про те, хто похований у могилі. Часто моги-
ли використовували багаторазово. Кістки раніше похованої 
людини перекладали до виритої в землі ями чи в так званий 
«ящик для костей». Людина, яка торкалася померлого, вважа-
лася нечистою упродовж семи днів. Тому могили білили БІЛИМ 
ВАПНОМ, аби їх було видно здаля і ніхто до них не доторкався. 

КЛАДОВИЩА завжди розташовувалися за межами міст і се-
лищ. Тільки царі володіли правом бути похованими в межах 

міських мурів. Могила й земельна ділянка, на якій вона знахо-
дилася, вважалася власністю сім’ї померлого. 

У Біблії детально повідомляється про МОГИЛУ ІСУСА ХРИ-
СТА, у яку Його поклали після смерті. Вона належала, власне, 
Йосифу з Ариматеї. Він був заможним чоловіком і наказав 
висікти для себе могилу в скелі. У ній він, послідовник Христа, 
дозволив поховати Ісуса, Якого тайкома вшановував. Могила 
знаходилася в одному із садів, а вхід до неї був завалений ка-
менем. Цей камінь був витесаний так, щоб його можна було 
легко відкочувати. Під час розкопок знаходили могили, які ви-
глядали так само, як описана в Євангелії могила Ісуса. 

Поховання 
в біблійні часи
«Христос воскрес із темряви могили», – мовиться в одній із великодніх пісень. Який вигляд мали 

могили за часів життя Ісуса Христа?

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

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»

Висічена глибоко під землею у скелі могила
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        ПОВОДЖЕННЯ ЗІ СМЕРТЮ

Ліна чує, як батько розмовляє зі своєю сестрою по телефону. Коли він поклав слухавку, 
то на його на очах появилися сльози. «Татусю, що сталося?» – перелякано запитала 
Ліна. «Бабуся померла», – сказав він. Ліна знала, що бабуся хворіла. Вона декілька разів 
відвідувала її в лікарні й приносила у подарунок свої малюнки, на яких були зображені 
квіти й метелики. А де тепер бабуся? Що з нею трапилося? Що означає «померла»? 
Батькам Ліни складно пояснити шестирічній донечці факт смерті бабусі – чи не є 
вона надто малою, аби розмовляти з нею на таку сумну тему?

Бабуся уже ніколи не прийде?

Ф
от

о:
 ©

 N
ew

 A
fri

ca
 –

 st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

 / 
Sy

da
 P

ro
du

ct
io

ns
 –

 st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

ПРО АВТОРА: Марайке Фіннерн є фахівцем 

спеціальної педагогіки з математики, музики й 

релігії. Вона працює вчителем і шкільним духов-

ним наставником в одній із початкових шкіл м. 

Гамбурга (Німеччина). М. Фіннерн проводить, 

окрім цього, заняття з релігії з дітьми своєї  гро-

мади й очолює окружний дитячий хор.
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 ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | ДІТИ І ЦЕРКВА
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Розмови про смерть лякають людей. Де-
кому пригадуються важкі часи смутку, 
інші починають боятися смерті чи самому 
втратити близьку  людину. Зрозуміло, що 

багато батьків, забезпечуючи дітям безтурботне 
дитинство, намагаються захистити свою дитину від 
подібних переживань. Однак, людина, яка нама-
гається цілком уникнути розмов з дитиною на цю 
тему, створює їй ще більші проблеми. Нам треба 
заохочувати дітей і молодь розмірковувати над та-
кими неприємними темами як, приміром, пережи-
ваннями, пов᾽язаними з утратою близької людини. 
Лише так вони будуть спроможними поратися з 
нею.

Дитячі уявлення про смерть
Поводження зі смертю й приборканням скорботи 

є багатогранним і виснажливим процесом, оскільки 
кожна людина, кожна дитина переживає втрату рід-
них по-різному. Поведінка дитини після смерті знай-
омої їй людини залежить не тільки від інтенсивності 
її стосунків з померлим, а й від її індивідуальних уяв-
лень про смерть. Через те важливо, аби батьки та всі 
відповідальні за виховання дітей люди володіли ба-
зовими знаннями про психологічні аспекти дитячих 
уявлень про смерть і мали уявлення про можливу 
реакцію дітей на смерть. Тоді дорослі можуть краще 
зрозуміти й тлумачити дитячі поведінку, питання та 
страхи й допомогти малечі поратися з втратою.

Наведемо деякі фактори, які впливають на форму-
вання дитячих уявлень про смерть: прямий чи опосе-
редкований досвід поводження зі смертю, поведінка 
дорослих у момент скорботи, зображення смерті в 
ЗМІ, а також суспільні, культурні й релігійні чинники. 
Дітям важко усвідомити й збагнути, що таке смерть, і 
що значить «помирати»: сьогодні зрідка хтось поми-
рає вдома в колі сім’ї, у присутності близьких, і часто 
між смертю й похованням проходить чимало часу. У 
момент смерті біля людини знаходяться фахівці. При-
готування померлого до поховання в наші дні також 
доручають фахівцям. Зараз не прийнято демонстру-
вати на людях свою скорботу, тому кожен змушений 

наодинці й здебільшого анонімно долати її. У дитини в 
цьому зв᾽язку можуть виникати складнощі з тим, аби  пе-
режити смерть близької людини.

Формування уявлень про смерть
Маленькі діти не мають жодних конкретних уявлень 

про смерть. У своєму чуттєвому світі вони пов’язують 
смерть із розлукою і темрявою; вони ще не до кінця 
усвідомлюють остаточний характер смерті й вірять у те, 
що людина може «на трохи» померти, бути мертвою на 
певний час, і що тільки від’їжджає чи лягає спати у під-
земельний гріб. Отже, на думку малечі, смерть носить 
тимчасовий характер. Часом малолітні діти пов’язують 
утрату близької людини з відчуттям особистої провини. 
Вони звинувачують у цьому самих себе, свою поведінку 
чи навіть думки. У цьому випадку дітям потрібні допомо-
га, підтримка й духовне підкріплення, аби вони позбули-
ся почуття провини.

У дітей молодшого шкільного віку формується більш 
реалістичне бачення світу, яке з кожним днем зростає, 
і поєднується з великою допитливістю й цікавістю до 
всього нового й цікавого. Смерть є однією з тем, яка може 
зацікавити їх. Діти уявляють собі, що мертвий перестає 
їсти,  дихати й завмирає. Діти молодшого шкільного віку 
часто ставлять багато запитань й у деталях цікавляться 
про вмирання і смерть, хочуть точно знати, як саме відбу-
вається помирання. Смерть сприймається ними як щось 
остаточне й незворотне. І хоча, стикаючись зі смертю, 
діти часто ззовні є незворушними, серцем вони щиро 
переживають важку втрату. Вони вважають, що смерть 
є сумною, жахливою і загадковою подією. Тому проявля-
ють неабиякий сум, гнів чи навіть мають відчуття прови-
ни. Однак, діти нерідко не можуть передати словами свої 
переживання й хвилювання. Вони часто побоюються 
власної смерті чи смерті дорогої їм людини.

У юнацькому віці уявлення про смерть наближаються 
до уявлень дорослої людини. Юнаки й дівчата розмір-
ковують над філософськими й релігійними складовими 
смерті й шукають відповідь на питання про сенс життя. 
Оскільки в цьому віці в людській душі відбувається бо-
ротьба між прагненням до самостійності й потребою на-
лежати до сім’ї, то втрата близької людини в цей час може 
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викликати в них внутрішній конфлікт. 
З одного боку, молоді люди прагнуть 
піти з батьківського дому, а з іншо-
го, переживання втрати змушують 
їх усвідомити свою прив’язаність до 
сім’ї. Обмін досвідом з однолітками 
є для них у цей час надзвичайно цін-
ним: з підлітками треба вести мову 
про збентеженість, розгубленість, 
гнів, скорботу та сенс життя й все-
ляти утіху. Сторонніх людей шокує, 
коли молоді люди зустрічаються, 
наприклад, на дискотеці, аби вшану-
вати пам’ять свого друга. Однак і тут 
молодь прагне відмежуватися від 
світу дорослих й інколи вдається до 
несподіваних учинків. Дехто обирає 
власний шлях, виражаючи протест 
проти смерті й швидко повертається 
до буденних справ. Інші знаходять 

для себе креативні й життєстверджуючі шляхи подолан-
ня скорботи. У цьому віці досвід поводження зі смертю 
може докорінно змінити життєвий шлях молодої люди-
ни: вони можуть, приміром, кидати навчання, їхати за-
кордон чи змінювати вибір професії.

Супроводжувати дітей у скорботі
Коли діти починають розуміти, що померла люди-

на більше ніколи не повернеться, то їхні питання про 
смерть можуть суперечити їхній вірі й ставити під сумнів 
досі сформоване уявлення про Бога. Смерть близької 
людини не завжди узгоджується з їхніми особистими 
уявленнями про Бога. Це може призвести навіть до того, 
що діти починають сумніватися в існуванні Бога, Його 
любові, прихильності й справедливості, а також відвер-
нутися від Нього. І, навпаки, смерть близької людини 
може сприяти укріпленню їхніх стосунків із Богом. Для 
формування дитячого уявлення про Бога треба уважно 
ставитися до дитячих питань й сумнівів, коли вони пере-
живають скорботу. Дорослі люди, які в час смутку супро-

n Спільно молитися по колу, по черзі чи наодинці – 
так особливо дітей ми спонукаємо до розмови з 
Богом;

n Викликати в себе надію;
n Запровадити щоденник приємних спогадів;
n Написати листа до померлого: «Про тебе я залюб-

ки згадую…», «Про це я хотів би/хотіла б тобі сказа-
ти…», «Я дякую тобі…», «Я прощаю тобі/ Я прошу 
тебе вибачити мене за…». Потім лист можна спа-
лити чи закопати у землю;

n Запровадити книгу «утіхи»: куплети, вірші, комікси, 
картинки тощо й  зібрати в ній усе, що здатне за-
спокоїти біль утрати, утішити; виготовити скринь-
ку спогадів: у гарній коробочці зібрати речі, фо-
тографії чи символи, які нагадують про померлу 
людину;

ШЛЯХИ  ПОДОЛАННЯ
СКОРБОТИ
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воджують дітей, мають терпляче вислуховувати будь-які 
звинувачення дитини й визнавати свою безпорадність 
перед смертю. 

Спосіб і манера, з якими члени однієї сім’ї пережива-
ють скорботу, позначається на взаєминах у сім’ї, а також 
на майбутній поведінці дитини під час наступної зустрічі 
зі смертю. Треба особливо пам’ятати, що кожна людина 
переживає втрату близьких по-різному. Нерідко тра-
пляється так, що кожному члену сім’ї потрібний свій ме-
тод подолання скорботи. У цьому випадку членам сім’ї 
нелегко підтримувати один одного. Якщо людина в час 
скорботи зрозуміє, що можна в собі щось поміняти, то 
зможе принести втіху й наснагу ближньому; зможе тер-
пляче вислуховувати того, хто має потребу виговори-
тися, знести його плач, роздратування чи заціпеніння, 
ділитися спогадами й підбадьорити зболеного серцем, 
аж поки він не впорається з горем і не зосередить свою 
увагу на чомусь іншому.

Будь-який спосіб подолання скорботи можна підкріпи-
ти молитвою, ритуалами втіхи, розповідями чи сим-
волікою. При цьому важливо правдиво відповідати дітям 

на їхні запитання – усвідомлюючи, що його співбесідник 
має знайти свій шлях для подолання скорботи. Кожна лю-
дина має власну уяву про надію, яка підтримує й утішає її. 
Зболена серцем дитина має відчути, що її сприймають і з 
розумінням та повагою ставляться до скорботної ситуа-
ції, в якій вона перебуває. Упевненість допомагає легко 
поратися зі скорботою: якщо ми маємо віру в Бога, то нам 
неважко буде розстатися із земним. Адже ми впевнені, 
що Бог підтримує і допомагає нам; що ми перебуваємо 
в Його руках. 

                                                                                         Марайке Фіннерн    

Дитячий журнал за травень
2019 року присвячений
темі «Смерть».

n Написати на камінцях свої звинувачення чи вис-
ловити біль і гнів, а потім покласти їх у «сад скор-
боти», закопати в землю чи вивезти  на незайману 
територію;

n Відвідати місце, де сталася смерть, помолитися, за-
лишити там квітку чи щось подібне;

n Узяти участь у похороні, а потім поговорити про те, 
що сталося;

n Намагатися висловити словами те, що коїться на 
серці, використовуючи для цього певні предмети, 
як-от чорну хустку, свічку, фігурку ангела, пір’ячко 
чи камінець;

n Запалити плавучі свічки й помістити їх у піалу з во-
дою, при цьому висловити побажання добра для 
померлого й мовчки спостерігати за тим, як горить 
свічка;

n Поставити на видному місці фотографію померло-
го;

n Виготовити «сад скорботи»: на дерев’яну плиту 
можна насипати землі, піску чи покласти мох або 
траву, камінець із зазначеним на ньому іменем по-
мерлого й прикрасити деревом, камінням, квіта-
ми, фігурками чи маленькими предметами;

n Насадити насіння як символ надії і воскресіння;
n З допомогою ілюстрованої книжечки чи пісенника 

розмовляти про смерть і скорботу;
n Скласти некролог для родичів померлого й поста-

вити в ньому свій підпис;
n Написати на маленьких аркушах побажання для 

померлого, підпалити їх (на вулиці) і під час сходу 
сонця таким чином вшанувати померлого;

n Виготовити з кольорового паперу сльози й напи-
сати на них свої скорботні думки;

n Згадати про те, як ти раніше порався з втратою 
близької людини;

n Думати про радість і викликати її в себе.

 ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | ДІТИ І ЦЕРКВА
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Улюбленим Бог дає сон
Що таке сон? Одні стверджують, що він є двійником смерті, інші вбачають у сні великий 
Божий дарунок. Сон, з одного боку, уособлює лінощі, а з іншого, символізує безпеку й захи-
щеність. Як нам розібратися у цій двоїстості?

Про сон у Святому Писанні існує подвійна думка. З одного 
боку, його уособлюють з неабиякими лінощами: «Докіль 
лежатимеш, ліниве, коли ти встанеш зі сну свого?», і вва-
жають причиною бідності: «Не люби спати, щоб не збід-

ніти…». А з іншого, Святе Писання розглядає сон як винагороду за 
виконану працю: «Солодкий сон робітника».
У народі кажуть, що гірке розчарування чекає на людину, яка 
заснула невчасно. Адже під час сну можна пропустити най-
важливіше: усі діви заснули й поява молодого захопила їх 
зненацька. Нещастя спіткало немудрих дів. Сон буває небез-
печним: злодії можуть раптом напасти на людину й забрати в 
неї все майно. Сон передає також байдужість. Господь нарікав 
на Своїх учнів: «Отож і однієї години не спромоглися чувати зі 
Мною?» Їхні очі зморив сон. Вони не могли допомогти Своєму 
Господу й Учителю у найважчий час, бо заснули. Вони збай-
дужіли до Свого Учителя і їх розібрав сон.   
«Будьте бадьорі!» – неодноразово закликав Господь Своїх 
учнів. Сон символізує також духовні лінощі. А невсипущість 
передає готовність прийняти Господа: «Щасливі ті слуги, що 
їх Він, прийшовши, застане невсипущими!». Сон символізує та-
кож час, коли прийде сатана й засіє «недобре» насіння. Воно 
заглушує чи робить неможливим зростання доброго насіння. 
Отже, сон символізує байдужість, розгубленість, нерішучість і 
безтурботність.
Снові зрідка приписують добрі якості. Так, учні Ісуса знали про 
те, що сон має лікувальні властивості. Коли Господь розповів 
їм, що важко хворий Лазар спить, то вони вважали, що цей сон 
принесе йому зцілення: «А учні Йому: «Господи, коли заснув, 
то й одужає». Однак Ісус позбавив їх цієї ілюзії. Сон не приніс 

Лазареві зцілення, він упокоївся. Зцілення приносить Боже 
слово; воно здатне навіть воскресити з мертвих.

Що таке сон?
Сон – це своєрідний двоякий стан. Людина перебуває уві сні, 
але не втрачає свідомість. Наука дуже поступово розгадує 
таємницю «сну». Майже третину свого життя ми проводимо 
уві сні. І це добре! Оскільки регулярний нічний сон необхід-
ний для нашого здоров’я. Нам здається, що ми уві сні нічого 
не робимо, але саме в цей момент у нашому організмі відбу-
ваються важливі процеси очищення. Насамперед наш мозок 
потребує регулярного сну. Якщо ми недосипаємо, то мозок 
швидко втрачає частину своєї працездатності.
Але й надлишок сну також негативно впливає на наше здо-
ров’я. Ще лікарю Гіппократу зі Стародавньої Греції (приблизно 
400 рік до Р.Х.) було відомо: «Коли фази сну та його відсутності 
перевищують допустимі норми, то це негативно позначається 
на здоров’ї організму». 
Сон регулює також надмірні людські емоційні реакції. Недар-
ма кажуть, що у нелегких ситуаціях треба почекати до ранку 
(«Ніч-мати дасть пораду»). Нерідко мозок під час прокидання 
підказує нам правильну відповідь чи показує шлях, який є 
кращим від нашвидкуруч у гніві прийнятого рішення, а також 
відверне від лиха. Під час сну наш мозок обробляє отриману 
впродовж дня інформацію: важливе зберігає, а неважливе – 
стирає. Отримані впродовж дня чуттєві враження перетво-
рюються у набір знань і життєвого досвіду окремої людини й 
отримують емоційну оцінку.
Доведено, що достатня кількість сну позитивно впливає на 
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імунну систему. Зміцнюються опірні сили організму. Народне 
прислів’я гласить: «Спи на здоров’я!» Тривале недосипання 
негативно впливає на роботу серцево-судинної системи. До-
слідження сну довели, що недосипання призводить до збіль-
шення маси тіла й погіршує настрій. Під час недосипання чи 
під час дуже нерегулярного сну порушується обмін речовин. 
Сон дарує також духовні й фізичні сили. Один розумний чо-
ловік влучно сказав про надзвичайно важливу функцію сну, 
порівнявши його з годинником: «Сон для людського організ-
му подібний до запуску годинника». 
Знання про те, що Бог не спить, що Він турбується про нас, 
вселяє спокій, мир і міцний сон навіть у важкі часи. У Біблії в 
Псалмі 3, 6 говориться: «Я ліг собі й заснув, і пробудився, – бо 
Господь мене зберігає».  
 
Бог ніколи не спить
Людина почувається в безпеці, коли знає, що Бог ніколи не 
спить. «Допомога моя від Господа, що створив небо й зем-
лю. Не дасть твоїй нозі спіткнутись Той, що тебе пильнує, не 
буде дрімати». Бог ніколи не спить. Він повсякчас стежить й 
турбується про тих, хто звертається до Нього. Ми можемо 
безсонними ночами розмірковувати над Божою добротою. 
«Коли згадаю на моїй постелі Тебе, під час нічних чувань роз-
мишлятиму про Тебе» (Псалом 62,7). Чудова порада: якщо вам 
не вдається заснути, то не ламайте собі голову над проблема-
ми, не уявляйте собі, що буде, якщо трапиться щось жахливе. 
Псалмоспівцеві відомо, із яким полегшенням ми можемо зітх-
нути, а це, у свою чергу, благотворно позначиться на нас, якщо 
ми замислюватимемося над Божою любов’ю і силою, над Його 
увагою до Своїх дітей. Це заспокоює і сповнює душу миром.
Про того, хто спить глибоким сном і кого майже нічим не мож-
ливо розбудити, ми говоримо: «Він спить сном праведника». І, 
здається, у цьому є доля істини: той, хто лягає спати з душею, 
необтяженою жодними проблемами, спить краще. І тут при-
ходить на допомогу народна мудрість: «Спокійний той, у кого 
совість чиста». Звісно, корисно по можливості залишати тур-
боти, злість, суперечки, страхи й роботу за дверима спальні. 
Якщо ми лягаємо спати, примирившись, звільнившись від ду-
шевних мук та з впевненістю, що «Бог за мене, хто буде проти 
мене?», то це, без сумніву, покращить якість сну. Довіра допо-
магає заспокоїтись. Це знають навіть маленькі діти, тому залі-
зають до батьків у ліжко. 

Брат сну
Пророк Йов називав фізичну смерть сном, а вмирання – «за-
синанням». Наскільки тісно пов’язані між собою сон та смерть, 
стає зрозумілим із зустрічі Ісуса з донькою начальника сина-
гоги Яїром. Господь попросив усіх учасників траурної цере-
монії  вийти з дому, коли почалася церемонія прощання з 
тілом – євангеліст говорить про «юрбу схвильовану» – із со-
пільниками та оплакуванням померлої. «Уступіться, бо дівча 
не вмерло, а спить». 
З цього прикладу стає зрозумілим демонічний характер сну, 
який йому тоді приписували: у ті часи люди були переконані, 
що від сну до смерті лише один маленький крок. Людям тоді 

ще занадто мало було відомо про таємниці сну й життя.
Сьогодні ми також інколи заміняємо неприємне слово «поми-
рати» на слово «спочив у Бозі» чи кажемо «він заснув мирним 
сном», а маємо на увазі, що людина померла.
У переносному, духовному значенні апостол Павло бачить 
плавні переходи між сном і смертю. У посланні до Римлян 
13,11, а також у посланнях до Ефесян 5,14 та до Солунян 5, 6 
апостол застерігає віруючих перед духовним сном і закли-
кає їх прокинутись від сну. Духовний сон є станом душі, який 
негідний християнина. Цей сон символізує відсутню духовну 
активність, яка не личить «синам дня». Завдяки Народженню 
згори ми вийшли з темряви ночі на світло дня й відтепер кро-
куватимемо життям як «сини дня» та «діти світла». Тому тре-
ба дуже серйозно ставитися до слів апостола: «Прокиньсь, о 
сплячий, і встань із мертвих, а Христос освітить тебе!» (Ефесян 
5, 14). Християнин, який перебуває в стані духовного сну, лю-
бить світ, живе поміж духовно мертвих людей і приймає їхній 
спосіб життя. Прокинутися від сну, це, за словами Павла, є за-
повіддю дня, тому що «тепер бо ближче нас спасіння, ніж тоді, 
як ми  увірували»; оскільки Господній день близький, треба 
усім прокинутись від сну й підготуватись до зустрічі з Ним. 
У цьому плані духовний сон є прикладом віддаленості від 
Бога, перший крок на шляху до духовної смерті.

Бог промовляє до людей
Бог, буває, розмовляє з людьми у снах, каже, що їм треба ро-
бити або обіцяє їм допомогу. У Книзі Буття повідомляється, 
що Яків під час утечі від свого брата втомився. Тоді він узяв 
камінь, поклав його під голову й заснув. Цієї ночі йому при-
снилася драбина, яка спиралася об землю, а вершком сягала 
неба, й ангели, які ступали по ній вгору й сходили вниз цими 
сходами. Коли Яків прокинувся, то сказав: «Направду, Господь 
є на цьому місці, а я не знав».
Інший відомий сон наснився Йосифу: коли щойно народжено-
му Ісусові загрожувала смертельна небезпека, Йосифові вночі 
з’явився Ангел й велів іти разом із сім’єю до Єгипту. І Йосиф 
перебував там, аж поки не помер Ірод. 
Улюбленим Бог дає сон! Бог давав їм значно більше, ніж 
вказівки й сновидіння. Псалмоспівець повідомляє нам велич-
не: «Дарма устаєте рано, засиджуєтеся допізна: усе ж їсте за-
горьований хліб! Господь дає його у сні Своїм любим». Можна 
скористатися цим віршем, аби пожартувати над тим, хто за-
снув під час проповіді чи забув підготуватися вдень до іспиту 
й тепер покладається тільки на Боже наущення вночі. Однак у 
цьому псалмі міститься щось більше! Бог звільняє людину від 
страхів, від виснажливих турбот. Друг Бога може розрахову-
вати на Нього. Господь поверне все нам на благо. Для цього 
треба проявляти радість і смирення перед Богом. Саме про 
це мовив Ісус в Нагірній проповіді: «Отож не турбуйтеся … Що 
будемо їсти, що пити й у що зодягнемося? Про все те побива-
ються погани. Отець же Ваш Небесний знає, що вам усе це по-
трібне. Шукайте перше Царство Боже та його справедливість, 
а все те вам докладеться». Усе, як уві сні!

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ
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П
онад 3000 юних братів і сестер зібралися по-
полудні в п’ятницю, 11 січня 2019 року, у цен-
тральній церкві в Луанда-Паланка. Не дивля-
чись на те, що п’ятниця є звичайним робочим 

днем, брати й сестри з 33 округів провінції Луанда приї-
хали до столиці країни, аби взяти участь у богослужін-
ні Першоапостола Жана-Люка Шнайдера. На початку 
богослужіння він подякував юним парафіянам за їхні 
ентузіазм і сумлінну працю на благо Божої справи: «Ви 
захоплюєте інших своєю радістю, енергією й ентузіаз-
мом Христом. Дякую вам за вашу співпрацю й зусилля, 
які ви докладаєте для розбудови Божої справи. Ви для 
нас – джерело благословення!» Під час богослужіння, 
в основу якого Першоапостол поклав біблійну цитату 
з 2 Хронік 1, 9-10, він заохочував юних братів і сестер 
свідчити про Ісуса Христа й для цього бути прикладом 

АНГОЛА

Жан-Люк Шнайдер у центральній 
церкві в Луанда-Паланка

На початку 2019 року Першоапостол Жан-Люк Шнайдер приїздив з візитом до Анголи. 

Під час  чотириденної поїздки його супроводжували Окружний апостол Райнер Шторк та 

Окружний апостол Рауль Монтес де Ока з Бразилії. Програма першого перебування Першоа-

постола в Гуамбо й Бенгели передбачала проведення трьох богослужінь і концерту. Першо-

апостола й Окружних апостолів скрізь зустрічали з неабияким ентузіазмом. 

Візит Першоапостола 
до Гуамбо й Бенгели

вірності й послуху. «Бог поблагословить вас і додасть 
вам наснаги виконувати це доручення».

Богослужіння в Гуамбо
У суботу вранці Першоапостол разом із Окружни-

ми апостолами відправилися літаком до міста Гуамбо, 
розташованого на середньому Заході Анголи. О 10.00 
год. Першоапостол провів богослужіння в орендова-
ному залі, який використовують для проведення різ-
номанітних заходів. На ньому були присутні 850 па-
рафіян.

Чотиригодинна подорож до Бенгели
Того ж дня Першоапостол разом із служителями, які 

супроводжували його, вирушив на позашляховику до 
Бенгели. Поїздка тривала понад чотири години. Місто 
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НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | КОРОТКІ РЕПОРТАЖІ

Концерт у Бенгелі 
у неділю пополудні

850 віруючих зібралися на бого-
служіння Першоапостола в Гуам-
бо на середньому Заході Анголи

Бенгела знаходиться на заході Анголи, на узбережжі 
Атлантичного океану, на відстані близько 430 кіло-
метрів на південь від Луанди. Його в 1617 році засну-
вали португальці. Упродовж тривалого часу Бенгела 
була важливим торговим портом, а також перевалоч-
ним пунктом для работоргівлі. Звідси рабів відправ-
ляли до Бразилії й на Кубу. 

Місто Бенгела дало назву Бенгельській течії – оке-
анській течії біля південно-західних берегів Африки, 
яка одночасно стала не тільки причиною утворення 
Намібійської пустелі (південно-західне узбережжя 
Африки), а й сприяє багатому улову риби в цій ча-
стині океану.

Богослужіння і концерт
У богослужінні Першоапостола в Бенгелі, яке від-

булося в неділю вранці в кінотеатрі «Монументаль», 
взяли участь 1300 братів і сестер.

Після завершення богослужіння пополудні на 
радість усім присутнім відбувся святковий концерт, 
у якому взяли участь зведений чоловічий і дитячий 
хори. Для участі в концерті з провінції Мошико зі 
своїми музичними інструментами прибули 70 юнаків 
і дівчат, які належать до оркестру округу Ангола-Схід. 
Цей юнацький оркестр було засновано п’ять років 
тому. Їхня поїздка поїздом тривала майже два дні. 
Загалом юні музиканти знаходилися в дорозі майже 

12 днів: у Бенгелі вони брали участь у репетиціях зве-
деного хору, що відбувалися упродовж тижня перед 
богослужінням. 

На завершення концерту Першоапостол Шнайдер 
подякував виконавцям і музикантам за чудові виступи 
та заохотив і надалі славити своїми талантами й дара-
ми Бога.

Від’їзд Першоапостола й Окружних апостолів був 
запланований на неділю ввечері, однак з технічних 
причин рейс був скасований. Лише у понеділок уранці 
Першоапостол разом з іншими служителями вилетіли 
до Луанди, а звідти  ввечері Першоапостол разом із 
Окружним апостолом Шторком полетів до Франкфур-
та, а Окружний апостол Монтес де Ока –додому в Сан 
Пауло. 

Франк Шульдт 
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??            ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Неподалік від Оксенгаузена (Верхня Швабія, Німеччина) розташоване селище Гутенцель. Імперське 
абатство Гутенцель було засноване в 1237 році монахами-цістерціанцями й у 1803 році припинило 
своє існування. У колишній монастирській церкві абатства зберігаються деякі мистецькі клейноди, як 
приміром, різдвяний вертеп епохи бароко (перша половина ХVІІІ ст.) із понад 200 фігурами, які зобра-
жають різноманітні сцени з історії народження й дитинства Ісуса аж до чудесного перетворення вина 
з води на весіллі в Кані Галилейській. Це весілля є також мотивом фрески, яку ми представляємо вашій 
увазі. Її автором є міттельвальдський художник Йоганн Георг Діффенбрунер (1718-1785). Її він створив 
у 1755році під час перебудови церкви в стиль бароко. Після завершення свого навчання на художни-
ка-фресочника в 1746 році Діффенбрунер оселився в м. Аугсбург, де навчався в Аугсбурзькій академії 

мистецтв під керівництвом барокового художника Георга Бергмюллера й у 1754 році отримав право зватися майстром. Спочатку Діффен-
брунер працював разом із тоді вже відомим Маттіасом Гюнтером (1705-1788), який упродовж усього життя був для нього взірцем. Твори  
Діффенбрунера не можуть зрівнятися своєю майстерністю з творами Гюнтера, проте вони також мають художню цінність й достойні уваги. 
Як приміром, вище згадане весілля в Кані Галилейській із монастирської церкви Гутенцель, яке зобразив Діффенбрунер. З допомогою світлих 
фарб, яким митець надавав перевагу, він створив святкову весільну сцену, у центрі якої знаходиться Ісус.
НА КОГО ІСУС УКАЗУЄ ПАЛЬЦЕМ?  

Відповідь див. на стор. 2

1. Що пролилося з рани Ісуса на хресті?
А  тільки вода 
Б  кров і жовч
В  кров і вода
Г  тільки кров

2. Якого апостола обрали на місце Юди?
А Матвій
Б Йосип Варавва
В Філіпп
Г Варфоломей

3. Хто, згідно з Євангелієм від Івана, допоміг Йосифу Арима-
тейському зняти тіло Ісуса з хреста?
А  Никодим
Б  Натанаїл
В  Фома 
Г  Кайафа

4. Хто мовив на весіллі в Кані Галілейській слова: «Що лиш 
скаже вам, – робіть»?
А апостол Петро
Б  Марія, мати Ісуса
В  наречений
Г  старійшина весілля

5. Хто був противником Мартіна Лютера у спорах щодо 
індульгенцій?
А  Вернер Егк
Б  Карлштадт
В  Йоганн Екк
Г  Ян Гус

6. Хто написав слова пісні «Співайте, ликуйте» (№ 44 в росій-
ськомовному пісеннику)?
А Ернст Генріх Гербхарт
Б  Дітріх Бонгьоффер
В Йоганн Андреас Кремер
Г Арно Пьотцш

7. Як називали священне зображення у Східній церкві?
А  ретабло
Б  діптіх
В  стаз
Г  ікона

8. Що таке «Села»?
А знак смерті в Псалмах
Б  невідоме місто в книзі Вихід
В  древньоюдейське ім’я царя 
Г  заклик сторожа воріт у разі небезпеки

9. Яке з Євангелій продовжує Діяння апостолів?
А  Євангеліє від Марка
Б  Євангеліє від Івана
В  Євангеліє від Луки
Г  Євангеліє від Матвія

10. Як називалася язичницька святиня в Ефесі?
А  Панафінія
Б  Атеней
В  Артемісіон
Г  Одеон
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