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Ми поруч з вами!

Нещодавно в багатьох громадах нашої Церкви молоді 
християни складали присягу конфірманта й отримали 
благословення від Бога на свій подальший життєвий 
шлях. Старші люди, які багато років чи десятиліть тому 

назад стояли біля вівтаря і, як і сьогоднішні молоді люди, із трепе-
том серця присягали Богові, що відрікаються від диявола та всіх 
його справ і сутності, з власного досвіду знають, що не завжди було 
легко цілковито й повністю виконувати цей серйозний намір. Адже 
сатана не раз виявлявся сильнішим від нас. Інколи ми проявляли 
юнацьку легковажність чи безтурботність, а інколи нехтували по-
радами чи застереженнями старших людей. Утім, ми зберегли вір-
ність Богові. 

Чому? Насамперед, звісно, тому, що Бог виявляв до нас Свою 
милість. А також тому, що ми знаходилися в громаді, яка турбу-
валася про нас, у якій нас любили і проявляли розуміння. Коли 
ми дивимося на конфірмантів, молодих братів і сестер, то пам’я-
таймо: їм, аби виконати обіцяне, потрібна підтримка громади. 
Вона особливо потрібна тоді, коли щось не вдається. Адже чле-
ни Христового Тіла служать й працюють на благо один одного. 
Нехай наша молодь завжди відчуває на собі підтримку, солідар-
ність і любов громади! 

Імпульс із богослужіння Першоапостола    

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА
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Розенгейм – місто, яке розташоване у Східній Баварії 
між містами Хімзее і Вендельштайном. Завдяки істо-
ричним патріціанським домам і церквам, зведеним у 
стилі бароко, воно є привабливим центром туризму 

Верхньої Баварії. Гори північної окраїни Альп – Вендельштайн, 
Гохріс і Кампенванд – запрошують туристів покататися на ли-
жах чи на гірських велосипедах, політати на дельтаплані чи 
вирушити в туристичний похід. Десяток озер з прісною водою 
улітку ваблять мюнхенців, які залюбки їдуть у Розенгейм, що 
зручно розташований на автомагістралі Мюнхен-Зальцбург, 
для заміського відпочинку чи короткотривалої відпустки.

A.V.

4 НС, 7/2019

Розенгейм
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БОГОСЛУЖІННЯ У М. РОЗЕНГЕЙМІ / 
НІМЕЧЧИНА

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: центр культури і 
конгрес-центр 
ДАТА: 10 березня 2019 року
СЛОВО З БІБЛІЇ: Пророка Ісаї 55, 10–11
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Слово життя» (№ 183 
у німецькомовному пісеннику)
СУПРОВІД: Окружний апостол Міхаель 
Еріх, апостоли Герберт Бансбах, Ганс-Ю-
рґен Бауер, Павло Гамов, Клемент Гек, 
Фолькер Кюнлє, Юрґен Лой, Мартін Шна-
уфер, Манфред Шьоненборн, Вольфґанґ 
Ценкер

СЛОВО І ВІРА  | У ЦЕНТРІ УВАГИ

НС, 7/2019 5Ф
от

о:
 ©

 M
ar

ku
s 

Z
el

le
r 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

A
.V

.



НС, 7/20196

Сердечно улюблені брати й сестри, ми вдячні Бо-
гові за те, що Він створив для нас цей прекрас-
ний день. Я вдячний за працю, яку ви виконали в 
своєму окрузі, аби підготувати цей день. Напере-

додні діти надіслали мені свої чудові листівки, вітали мене 
й висловлювали неабияку радість. Серед іншого вони 
писали мені також таке: «Ми раді приїзду Першоапосто-
ла! Але богослужіння Першоапостола тривають завжди 
трохи довше, і ми не все розуміємо». Діти, я розумію вас. 
Богослужіння Першоапостола, дійсно, тривають дещо 
довше! Тому я зараз проведу тільки для вас коротке бого-
служіння. 

Хор щойно виконав пісню: «Прийди!» (хорова тека № 
113). Діти, коли Бог звертається до людини, то завжди каже: 
«Прийди до Мене!» Він і до вас каже: «Прийди до Мене! Я 
чекаю на тебе! Прийди до Мене, Я радію тобі, навіть якщо 
ти не завжди був послушним. Навіть якщо ти зробив глупу 
витівку. Прийди! Я усе ж люблю тебе. І завжди буду любити 
тебе. Прийди! Розкажи Мені, що коїться на в твоєму серці. 
Прийди до Мене з молитвою. Прийди до Мене й поділися 
своєю радістю. У Мене є завжди час для тебе. Я завжди го-

Якщо все рушиться – Господнє слово зостається
товий вислухати тебе. Прийди до Мене й розкажи про свої 
негаразди! Прийди до Мене й розкажи про свої розчаруван-
ня. Прийди до Мене, коли в тебе щось не виходить, чи коли 
ти просто бажаєш звернутися до Мене! Я тобі неодмінно 
допоможу». Таким є сьогодні Боже послання для дітей.  

А ще Бог каже: «Іди зі Мною!» Це – також Боже послання 
для вас, дітей: «Іди зі Мною! Я знаю чоловіка, який дуже за-
смучений. Я знаю маленького хлопчика й маленьку дівчин-
ку, яких кинули напризволяще. Від них усі відвернулися. 
Іди зі Мною. Утішимо їх. Іди зі Мною, покажімо їм, що про 
них не забули. Іди зі Мною й покажемо цьому маленькому 
хлопчикові, що Я його також люблю. Іди зі Мною і зроби 
йому щось добре!» Хто так поступає, тому ні про що інше 
не треба турбуватися. Нам не  треба забувати, а  завжди 
пам᾽ятати: «Прийди до Мене, іди зі Мною!» Таким є моє 
сьогоднішнє богослужіння для вас! Домовилися? Гаразд! 
Утім, усе сказане стосується і нас, дорослих. 

Тепер я переходжу до нашої біблійної цитати, зокре-
ма до слів пророка Ісаї із Старого Заповіту. Народ 
Ізраїлю потрапив у вавилонську неволю. Спочатку 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди, але напуває землю, 
щоб вона родила й ростила та давала насіння тому, хто її обсіває, і хліб 
тому, хто їсть, отак і Моє слово, що виходить у Мене з уст, не повертається 
до Мене порожнім, але чинить те, що Я хочу, довершує те, за чим Я його 
вислав».

Слово із Біблії: Ісаї 55, 10–11
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всі думали: «Ми перебудемо тут декілька місяців і потім 
повернемося додому». Та згодом вони побачили: «Нево-
ля затягується! Уже померло старше покоління, а ми все 
ще тут. Звільнення не відбулося». Та Бог постійно мовив 
устами Своїх пророків: «Не турбуйтеся. Я не забув про 
вас. Я визволю і спасу вас». Померло ще одне покоління, 
а ситуація не мінялася на краще. І знову Бог послав про-
рока, який мовив: «Гори зрушаться й горби похитнуться, 
Моя ж любов від тебе не відступить, Мій союз миру не 
похитнеться, – каже Господь, Якому тебе жалко» (Ісая 54, 
10). Такими словами Бог утішав Свій народ: «Навіть якщо 
гори зрушаться й пагорби похитнуться, Він не забуде про 
них!» А зміни все ще не відбулися. Померло ще одне по-
коління. Гору почали брати сумніви. Тоді Бог знову по-
слав їм пророка й мовив: «Думки бо Мої – не ваші думки, 
і дороги ваші – не Мої дороги, – слово Господнє. Бо так, 
як небо вище від землі, так Мої дороги вищі від доріг ва-
ших і думки Мої вищі від думок ваших» (Ісая 55, 8–9). Так 
Бог хотів сказати: «Ви – люди, і вам годі своїм розумом 
збагнути Мої діяння; годі виміряти їх людськими мірка-
ми. Вам годі зрозуміти Мої діяння. Отже, довіряйте Мені! 
Довіряйте Моїм словам і довіряйте Моїм діянням!»

Бог порівнює дію Свого слова з кругообігом води в при-
роді: дощ падає з неба, проникає у землю, зволожує її, випа-
ровується і знову здіймається в небеса. Однак, вода за цей 
час виконала своє призначення, бо земля принесла плід. 
Саме таким є призначення Божого слова. Воно не просто 
втішає: «Ах, не турбуйтеся! Усе буде гаразд! Ситуація змі-
ниться на краще!» Ні, Боже слово додає сил і викликає змі-
ни на краще. Тим воно відрізняється від людського слова. 
Людське слово може бути добрим; ним ми даємо обіцян-
ку і ним ми висловлюємо згоду. А Боже слово додає сили 
і сприяє виконанню того, про що мовиться в ньому. Бог 
мовив: «Я казав, що спасу вас, і виконаю обіцяне. Адже 
Я виконую все, що кажу. Я не людина, Я – Бог. Я завжди 
виконую те, що кажу». Саме так Бог поступив з народом 
Ізраїлю. Ми знаємо, що він згодом отримав звільнення й 
повернувся додому. 

Ми, християни, пов’язуємо цю історію із спасінням, яке 

приніс нам Божий Син. Ісус Христос прийшов на землю і 
Слово стало плоттю. Він прийшов, аби звістити людям про 
спасіння і мовив: «Я прийшов в Ім’я Мого Отця, аби звіль-

нити вас від гріха й відкрити доступ до Божого Царства. Я 
приніс вам спасіння». І Божий Син виконав те, що сказав. 

Однак, за цей час зрушилася не одна гора й похит-
нувся не один пагорб. Поміркуймо, приміром, 
над завершенням життя Божого Сина на землі. 

Не справдилися очікування, які люди пов’язували з Ним. 
Хіба це не була гора, що зрушилася? Люди мали неабиякі 
очікування до Месії, які не справдилися. Учні зазнали не-
абияке потрясіння, коли Ісуса схватили. Вони зрозуміли, 
що все рушиться, що все йде до кінця! Тепер Його вб’ють. 
Тоді для них зрушилися гори й похитнулися пагорби. А 
що залишилося? З людської точки зору нічого; адже все 
рухнуло, усе було зруйноване. 

Та коли Ісус, виконавши Своє доручення, повернувся 
до Небесного Отця, то створив спасіння. Він приніс Себе 
в жертву і відкрив людям доступ до Бога. Він послав апо-
столів і доручив їм: «Звіщайте Моє слово; ви – Мої по-
сланці; тому робіть людей Моїми учнями і хрестіть їх; саме 
таким є ваше доручення. Звіщайте Євангеліє!» Апостол 
Павло передав своє доручення такими словами: «Я за вас 
ревную Божими ревнощами, бо я вас заручив Одному лиш 
Чоловікові, появив вас чистою дівою Христові» (2-е Корін-
тян 11, 2). Саме так він розумів доручення, яке Господь 
дав апостолам: «Я готую чисту Невісту для Христа». Тому 
були послані апостоли. Вони й сьогодні виконують своє 
доручення: звіщають Євангеліє, хрестять людей і готовлять 
Христову Невісту до Його Пришестя. Саме таким є дору-
чення апостолів. Бог також мовить: Моє слово «чинить те, 
що Я хочу, довершує те, за чим Я його вислав». І сьогодні 
Боже слово виконує таке ж призначення.

Ми і сьогодні бачимо, як рушаться гори й хитають-
ся пагорби. Мовлячи іншими словами: рушиться 
те, що було, здавалося б, вельми сталим. Зміню-

ються навіть географічні ландшафти. Уявіть но, як вигля-
дав би ландшафт Баварії, якщо зникли б Альпи.

У духовному плані також відбувається зміна «ланд-
шафту»: рушаться гори й хитаються пагорби. Відбуваються 
також зміни в особистому житті людей. Декому доводить-
ся зазнавати неабияких потрясінь унаслідок змін, що від-
буваються. Приватний «ландшафт» деяких людей сьогодні 
повністю змінився. Ніхто й не гадав, що саме таким буде 
наше сьогодення. У суспільстві також відбувається чима-
ло змін. Тут також рушаться гори й хитаються пагорби. 
Змінюється система цінностей. Укорінені десятиліттями і 
століттями цінності сьогодні руйнуються і нічого не зна-
чать. Відбувається незнана досі зміна цінностей. Важливі 
віковічні інститути, як от церква, втрачають сьогодні своє 
значення. Їх не слухають. 
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                Бог обіцяє нам: навіть якщо гори       

              зрушаться й пагорби похитнуться,    

              Він не забуде про нас! 
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У багатьох місцях змінився також «ландшафт» нашої 
церкви. Раніше ми не могли б собі цього уявити. Зсунув-
ся також центр ваги. Раніше ми були сильними у Європі. 
Сьогодні ми є сильними в Африці, а в Європі справи йдуть 
недобре. Тут рушаться гори й хитаються пагорби. Ми за-
криваємо громади і новоапостольський «ландшафт» Євро-
пи зазнає змін. Міняється також наше учення. Ми плекали 
тривалі й сталі традиції. Але й вони міняються. Так, дея-
кі постулати нашого вчення, які були для нас важливими, 
сьогодні виглядають по-іншому. Це викликає певне занепо-
коєння: «Усе міняється: міняється одне й інше …»

У нас були непохитні уявлення про те, як буде вигля-
дати Пришестя Господа. А сьогодні ми констатуємо: 
«Воно виглядатиме по-іншому! Усе відбуватиметься 

по-іншому». Однак, Бог нам мовить: «Я виконую те, що 
кажу! Хто вірує в Ісуса Христа, хто іде вслід за Ним, хто 
народжений згоди, від Води й Духа, хто зростає до подо-
би Христа, хто долає зло, хто зберігає вірність до кінця, 
той прийде в Моє Царство! Таким є Моє слово. Апостоли 
послані для того, аби готувати Христову Невісту, звіщати 
Євангеліє, і Я довершу їхню працю. Моє слово довершить 
те, за чим Я його послав. Воно виконає своє призначен-
ня. Довірся Мені! Моє слово – це істина». Господь гряде. 
Завершення виглядатиме, очевидно, дещо по-іншому, ніж 
ми гадали. Ми мали своє уявлення про те, якою має бути 
наша Церква, громада й світ перед Пришестям Господа. 
Однак і ці пагорби похитнулися. Сьогодні все виглядає 
по-іншому. «Але довіряйте Мені! Я виконаю Своє слово. 
Моє слово виконає те, за чим Я послав його. Своїм розу-
мом ви, люди, не можете зрозуміти Мої діяння. Ви не може 
зміряти їх людськими мірками. Адже Мої думки – не ваші 
думки. Небо й земля перейдуть, а слова Мої зостануться».

Брати й сестри, нам важливо зосереджуватися на істот-
ному. Для нас, апостолів, важливо орієнтуватися на волю 
Ісуса Христа, на Його вчення; зосереджуватися на тому: що 
казав Господь Ісус? Як Ісус дивиться на це? Що є для Нього 
важливим? Якщо ми звіщаємо волю Ісуса Христа й зосеред-
жуємося на Його Євангелії, то рухаємося надійним шляхом 
і знаємо: Бог виконає все, адже Його слова не переходять. 

Бог запевнює нас: Господь прийде, Він візьме Свою Не-
вісту до Себе. Бог до кінця виконає Свій план; Він крок за 
кроком виконає його, аж до нового творіння. Та довіряймо 
Йому. Адже ми хочемо ввійти в Боже Царство. А що нам 
треба для цього? Своїм серцем ми маємо приймати Боже 
слово й утілювати його у життя. Я знаю, що я вам нічого 
нового не сказав. Але, брати й сестри, саме в цей період, 
коли рушаться гори й хитаються пагорби, коли змінюється 
«ландшафт», я бачу небезпеку, яка полягає в тому, що це – 
позитивне чи негативне – відволікає нас від істотного. Ми 
не повинні нехтувати істотним, не повинні забувати про 
Боже слово. Ми не повинні втрачати сили духу й довіри до 
Бога від того, що наш особистий, суспільний і церковний 
«ландшафт» зазнає змін. 

Не забуваймо про те, що Боже слово незмінне. Не-
хай жодні зміни не відволікають нас від істотного, 
а втілюймо Боже слово в життя. Цінуймо слова 

Ісуса. Долаймо зло. Зберігаймо вірність ученню Ісуса Хри-
ста. Працюймо над формуванням в собі нового творіння 
і стаємо дедалі більше подібними до Ісуса Христа. Це – 
найістотніше. Будь-яка людина, яка так поступає – неза-
лежно від ситуації, яка складається в її особистому житті, 
громаді, церкві, світі чи суспільстві – може ввійти в Боже 
Царство. Отже, не дозволяймо відволікати себе від істот-
ного.  

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ
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АПОСТОЛ 
КЛЕМЕНТ ГЕК:

Апостол Гек наголосив: 
зміна духовного «ланд-
шафту» викликана також 
зміною «клімату». Вона 
проявилася, приміром, у 
тому, що охолола перша 

любов і що чимало людей запитують: де те, що 
Бог обіцяв? Немає того, що зростало впродовж 
багатьох років. Поверховість і байдужість беруть 
гору й особисті інтереси стоять на передньому 
плані. Ось яка зміна «клімату» відбулася. Адже не 
одна людина запитує в себе: «Чому милостивий 
Бог так поступає зі мною? Що з цього вийде? До 
чого ми прийдемо?» Дорогі брати і сестри, нехай 
дощ слова Божого падає на ґрунт нашого серця. 
Після ночі ви побачите: посіяні зерна ростуть! 

Господь послав не тільки апостолів, а й кожного христи-
янина: «Ви ж – рід вибраний, царське священство, народ 
святий, люд, придбаний на те, щоб звістувати похвали Того, 
Хто вас покликав з темряви у дивне Своє світло» (1-е Петра 
2, 9). Отже, свідчімо про Господа.

Однак, сьогодні можна сказати: «У ситуації, яка скла-
дається, коли все падає, коли все рушиться, ніщо не допом-
оже! Адже нічого не відбудеться. Ми тільки потратимо час 
й енергію». 

В одній із Своїх притч Господь Ісус мовив: «Із Царством 
Небесним так, як з отим чоловіком, що кидає насіння в зем-
лю: чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень, - насіння 
те кільчиться й росте. А як - він сам не знає» (Від Марка 
4, 26–27). Цим Господь хотів сказати: ваше завдання – по-
ширювати Євангеліє, сіяти добрі сім’я у людські серця. А 
що потім відбудеться, то це не ваша справа. Ви можете 
докладати чимало зусиль, які все ж не вплинуть на те, що 
посіяне. Це – Моя справа. Я можу вас запевнити, що зерна 
приймуться, зростуть і принесуть плід. Коли, як і де – це не 
ваша справа. Я вимагаю від вас: сійте добрі зерна! Звіщайте 
Євангеліє! 

Таким є наше доручення. Його виконання – я упевнений 
– не буде даремним. Нам завжди варто говорити про Ісу-
са Христа. Завжди варто словом і ділом свідчити про Ісуса 

АПОСТОЛ
 ПАВЛО ГАМОВ:

Апостол Гамов розповів 
історію про одну сім’ю 
з Калінінграду. Батько 
закопав ящик із цінними 
речами й грошима на 
вільній ділянці землі по-
близу Балтійського моря. 

Через багато років донька та її чоловік хотіли 
викопати цей ящик, та, довго шукаючи, не знай-
шли його. У них був план місцевості, на якому 
було позначено місце його розташування; однак, 
ландшафт за цей час настільки змінився, що вони 
не знайшли його. На цій місцевості не було вже 
ані дерев, ані пагорбів, поруч з якими був закопа-
ний ящик із скарбом. І вони з нічим повернулися 
додому.  Апостол пов’язав цю історію з такою 
думкою: «З часом, буває, ми безповоротно втра-
чаємо чимало, однак, зостається те, що Господь 
обіцяв: «Небо й земля перейдуть, але слова Мої 
не перейдуть» (Від Матвія 24, 35).  

ЄПИСКОП 
УРС ГЕЙНІГЕР:

Єпископ Гейнінгер 
підхопив думку, яку Пер-
шоапостол на початку 
богослужіння адресував 
дітям і зокрема сказав: 
«Заклик Бога «Прийди 

до Мене!» і слідуй за Мною, викликає чимало 
радощів і захоплення! Хіба сьогодні вранці ми 
не стали свідками цього? «Прийди до Мене!» – і 
зрушаться гори твоїх турбот. Їх просто не буде. 
«Прийди до Мене!» – і наше серце сповниться 
впевненістю. Чим ближче ми будемо з Ісусом 
Христом, тим більше нас сповнить Його глибо-
кий мир. Хіба ж це не прекрасно?»

Христа. Потрачені для цього час і зусилля не будуть дарем-
ними. Яким виявиться наше свідчення, чи зійдуть посіяні 
нами зерна і чи принесуть плоди, це – не наша справа. Бог 
вимагає від нас одного: «Продовжуй працювати! Я покли-
кав тебе служити. Словом і ділом свідчи Євангеліє. А про 
все решта Я потурбуюся». 
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Ні перипетії життя, ні зміна духовного «ланд-
шафту» не мають ставити під сумнів союз, що Бог 
уклав з нами. Щоб з нами не відбувалося, слова Ісу-
са ніколи не втрачають своєї сили. Господь прийде 
вдруге, аби взяти до Себе тих, які зазнали народ-
ження згори й втілюють Його слово у життя.

землі. Хоча вони запам’ятали місце, де сховали його, однак, 
коли повернулися, то ландшафт повністю змінився. І вони з 
нічим повернулися додому. Існує небезпека, що й ми може-
мо не знайти заховані скарби, наше багатство в Христі, бо 
змінився «ландшафт».  

Сьогодні ми прийшли до Ісуса Христа й під час святку-
вання Святого Причастя хочемо пережити Його присут-
ність. Адже коли громада святкує Святе Причастя, то вона 
по особливому переживає присутність Ісуса Христа. Коли 
ми приймаємо Святе Причастя, то чуємо: «Тіло й Кров Ісу-
са Христа, за тебе віддані» – це стосується особисто кожно-
го з нас. 

Отже, ми приступаємо до святкування Святого Прича-
стя і повністю звертаємо свій погляд на нашого Господа й 
Учителя Ісуса Христа. Нехай кожен з нас сьогодні вранці 
відчує: попри будь-які зміни Бог усе ж поруч з нами! Ісус 
Христос також поруч з нами! Він не тільки помер за мене. 
Він перебуває поруч зі мною. Нехай сьогодні вранці кожен 
із нас – завдяки вірі й діянню Святого Духа – відчує присут-
ність Ісуса Христа. І все зміниться на краще! 

Дорогі брати й сестри, я поділився з вами декількома 
думками. Навіть коли народ Ізраїлю охопив сумнів, Бог усе 
ж обіцяв йому: Моя милість не відійде від Тебе, і Моя за-
повідь миру з Тобою не буде порушена. Та цей народ не ба-
чив цього. Бог продовжував закликати: «Довіряй Мені! Ти 
не можеш усе збагнути і виміряти людськими мірками, але 
довірся Мені, Я виконаю все». Бог виконав дану обітницю. 
Він послав Ісуса Христа, і Слово стало  плоттю, Він звіщав 
про спасіння і створив його. Наприкінці все, здавалося б, 
було зруйноване. Але Господь перед тим, як повернутися до 
Отця, виконав доручення, яким Бог наділив Його. 

Ісус Христос послав Своїх апостолів, аби вони звіщали 
Його слово й готували Невісту до Його Пришестя. Коли 
Господь повернеться, то апостоли завершать свою працю. 
Ісус не даремно послав Своїх апостолів. Навіть якщо гори 
рушаться й пагорби хитнуться, якщо все навколо змінить-
ся, то ми все ж маємо змогу зосереджуватися на Його слові, 
на Євангелії. Людина, яка втілює Боже слово в життя і живе 
відповідно до Євангелія Ісуса Христа, прийде в Боже Цар-
ство. 

Бог послав кожного з нас, аби ми звіщали Його слово 
людям зі свого оточення й передавали його наступним по-
колінням. Сьогодні це здається абсолютно безперспектив-
ним. Та хіба ми здатні виміряти успіх? Це – не наша справа. 
Бог каже нам: «Я посилаю тебе, аби ти працював! Я поси-
лаю тебе, аби ти виконував те, що Я від тебе очікую. Довірся 
Мені! Моя справа буде довершена».

Після співпроповідей апостолів і єпископа Першоапо-
стол продовжив: Я повертаюся до історії, яку розповів 
апостол Гамов, про одну сім’ю, яка заховала своє майно в 

З духовної точки зору ми живемо в такий час, коли 

коливаються багато гір і падають багато пагорбів.
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Друге Пришестя Ісуса Христа і вхоплення Його 
Невісти в Небесну обитель – це основа нашого 
віросповідання. Сам Господь обіцяв, що прийде 
вдруге. У Своїх прощальних промовах Він зо-

крема мовив: «І коли відійду і вам місце споготую, то по-
вернуся і вас до Себе візьму, щоб і ви були там, де Я» (Від 
Івана 14, 3). Під час вознесіння Ісуса Христа Ангели також 
підтвердили цю обітницю. Два мужі в білих одежах при-
ступили до апостолів, що дивилися на Господа, Який зно-
сився у небеса, і мовили: «Мужі галилейські! Чого стоїте, 
дивлячись на небо? Оцей Ісус, Який від вас був взятий на 
небо, так само прийде, як Його ви бачили відходячого на 
небо» (Діяння 1, 11). Про цю Господню обітницю звіщали 
апостоли давнього часу, про неї звіщають також апосто-
ли сьогодення. Мета нашої віри – бути з Господом під час 
Його Другого Пришестя.   

Ніхто, жодна людина й жоден ангел, не знає про день і 
годину Господнього Пришестя – тільки Бог. Ось чому Ісус 

закликав нас бути пильними: «Чувайте отже, бо не знає-
те, якого дня Господь ваш прийде» (Від Матвія 24, 42). Він 
очікує від нас, аби ми були готовими до Його незабарно-
го пришестя. Очікування Другого Пришестя Ісуса Христа 
вирізняло перших християн і сьогодні є також не менш ак-
туальним. Заклик і застереження Христа виявляти пиль-
ність звучить по-особливому в світлі Його слів: «Гляди, 
приходжу скоро» (Одкровення 3, 11).

Події, пов’язані з Другим Пришестям Христа, апостол 
Павло описав у своїх посланнях. Найважливішим є його 
висловлювання у 1 Посланні до солунян, главі 4, віршах 
15–17. Вони є основою для віри в Друге Пришестя Ісуса 
Христа.  

Під час Другого Пришестя Господа спочатку воскрес-
нуть нетлінними померлі в Христі, а потім живі, які го-
тувалися до Його Другого Пришестя, не зазнавши смерті, 
будуть преображені.  Одні й другі отримають тіло, що буде 
подібним до воскреслого Тіла Христа, і «будуть вхоплені 
на хмарах у повітря на зустріч Господеві». Так вони осяг-
нуть вічне єднання з Триєдиним Богом. Це – Перше вос-
кресіння (Одкровення 20, 6). 

Апостоли, які покликані – образно мовлячи – «появляти 
вірних чистою дівою Христові» (2-е Корінтян 11, 2), мають 
доручення готувати Христову Церкву до єднання з Госпо-
дом у День Його Пришестя. Христова Невіста об᾽явиться 
лише в День Другого Пришестя Господа. Однією з ознак 
вірних, які належать до Христової Невісти, є те, що вони 
день у день чекають на Господа й звертаються до Нього із 
закликом: «Прийди, Господи Ісусе!»

Джеффрі Одінакачі Нвогу

Друге Пришестя Ісуса Христа
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СЛОВО Й ВІРА  | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 04.03.1958 р.
ПРОФЕСІЯ: лікар
АПОСТОЛ з 03.05.2005 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Нігерія

АПОСТОЛ ДЖЕФФРІ 
ОДІНАКАЧІ НВОГУ

Апостол Нвогу з апостолом Кюнлє

апостола
Послання
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67-літня Сабіна (звати її, влас-
не, по-іншому) посміхається: 
«Чи є пенсіонер, який має 
час?» Якщо вона не поїхала у 

відпустку чи не опікується своїми онуками, то 
співає у хорі або грає у невеличкому оркестрі, 
прибирає церкву чи є там, де потрібна її допо-
мога. А її чоловік завжди поруч з нею. Обоє ще 
здорові й мають змогу утримувати самих себе. 
У них усе інакше, ніж було з їхніми батьками. 

Досягнення медицини, збалансоване хар-
чування, а також відсутність війни й епідемій 
сприяли тому, що сьогодні 70-літні люди по-
чувають себе не гірше, ніж 55-літні три по-
коління назад. Кращі умови праці й життя, 
звісно, також мають значення. Важливість 
так званої «сивочолої» генерації для суспіль-
ства бачимо по тому, що навіть реклама де-
далі більше звертається до цієї цільової ауди-
торії. 

«Уперше за історію людства, – як повідом-
ляється в одній авторитетній економічній 
газеті, – у світі живуть більше людей, які сяг-
ли 65 і більше років, ніж тих, яким ще не ви-
повнилося п’яти років. Через двадцять років 
таке співвідношення може становити один до 
двох».  

Достатньо подивитися на концертні зали: 
деякі сфери культурного життя немислимі 
без участі представників «сивочолої» генера-
ції. Населення помітно старіє. У наших церк-
вах ми також дедалі більше бачимо людей 
віком понад 60 років.

Це не може не позначитися на темах, які 
обговорюються у громадах. Адже життя 
25-літніх людей різниться від життя людей 

старшого покоління.  А більшість, як відомо, 
завжди домінує. У парафіян молодшого по-
коління може вкрастися думка: «Дедалі мен-
ше порушуються теми, які цікавлять нас». Це 
викликає певну апругу й відчуження. 

Суспільна тенденція старіння населення 
спонукає нас розмірковувати над своєю по-
ведінкою в громадах. Чи спілкуватися нам 
тільки з людьми свого віку, а чи свідомо йти 
на контакт з представниками молодшого чи 
старшого поколінь? Чи проявляти нам жи-
вий інтерес до представників іншої вікової 
групи? Чим вони живуть? Що викликає у них 
радість? Які проблеми в них є? Чи можу я 
вирішити їх? 

На одному з останніх богослужінь Першо-
апостол наголошував: «Твій ближній не зо-
бов’язаний бути таким, як ти, для того, аби 
Бог міг любити його так само, як і тебе». Для 
життя громади це означає: Бог любить бурем-
ну молодь так само, як і старших людей, які 
схильні до консерватизму. Якщо погодитися 
з думкою Першоапостола, то час від часу нам 
треба виходити з особистого комфорту, і на-
водити контакти з людьми, яких ігнорують, 
чи які різняться від нас.  

Не кожному до снаги розпочати розмову з 
ближнім, який належить до іншої вікової гру-
пи. Адже це може викликати певне розчару-
вання. Однак, з огляду на перспективи життя 
громади годі уникнути спілкування між пред-
ставниками різних поколінь і різних вікових 
груп. Усі ми є члени Христового Тіла. Тому 
усі ми можемо тільки виграти від взаємного 
спілкування. Наділена віковою мудрістю лю-
дина легко погодиться з цим. 

«Сивочола» генерація

Ф
от

о:
 ©

 O
le

si
a 

B
ilk

ei
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

МІРКУВАТИ –
СЛІДУВАТИ



НС, 7/201914

ПЕРЕЖИТЕ З ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД

Я розшукав свою рідну матір, 
коли мені виповнилося 58 
років. Як вийшло так, що ми 
втратили один одного на по-

чатку 1960-х років – це окрема історія. 
Я відшукав свою матір за допомогою 
Інтернету: приблизно три роки тому її 
син створив для неї сторінку в соціаль-
ній мережі. Зараз матері 82 роки, вона 
живе на Далекому Сході з молодшим 
сином, моїм братом. Я маю ще сестру, 
яка живе закордоном. У грудні 2017 
року мама довідалася про моє існу-
вання і якось у телефонній розмові по-
скаржилася, що не доживе до Нового 
року: почуває себе погано: адже пере-
жите погано позначилося на її здоров’ї. 
Що в цьому випадку можна відповісти? 
«Тримайся, я незабаром приїду. Щиро 
молюся за твоє здоров’я». Мати пообі-
цяла протриматися хоча б декілька мі-
сяців. 

На початку 2018 року я з братом приї-
хав до мами на декілька днів. Ненька 
прямо на очах воскресла, повеселішала. 
Ми багато розмовляли з нею і з братом. 
Гортали сімейний альбом, переглядали 
пожовклі фотографії. Я чимало довідав-
ся про свою сім’ї. Ми говорили також 
про віру й про Бога.

На жаль, моя мати ніяк не вірить в 
Ісуса Христа. Якось вона розповіла мені, 
що літає уві сні: «Як добре, високо літаю, 
бачу гори, ліси.  Політ – це прекрасне по-
чуття». 

За деякий час після повернення додо-
му я також часто літав уві сні. Мене це 
насторожило: чи можливе таке в моєму 
віці!? Подумавши, я зрозумів: очевидно, 
гординя взяла гору! Я помолився і ця на-
пасть, польоти уві сні, припинилися.

Я не переставав у колі сім’ї та в церк-
ві молитися за здоров’я матері. Брат по 
телефону розповідав, що мати почала 
почувати себе краще, «потихеньку скри-
пить», гуляє у дворі, спілкується на ла-
вочці з сусідами, навіть у сауну з подру-
гами ходить. Усе гаразд.

На початку 2019 року я знову приїхав 
до мами у гості. Вона, як виявилося, та-
кож перестала літати уві сні, але тепер їй 
сниться, що ходить по воді. Одного разу 
ми сиділи на кухні, й під час чергової 
бесіди про віру в Бога мама завела мову 
про сусідку, літню віруючу жінку, яка 
«лежить з потухлим виглядом, нічого не 
робить і все твердить, що Бог допоможе 
їй! А я сама всього добилася, і здоров’я, 
як для мого віку, хороше, і в дворі гу-
ляю». Раптом я не втримався і сказав:

- Це Бог дає здоров᾽я, якщо щиро мо-
литися.

- А хто ж за мене молиться!? – зухвало 
запитала мама.

- Усі вони, указуючи на мене, усією 
сім’єю та й у церкві, моляться за твоє здо-
ров᾽я – відповів брат, який  саме заходив 
на кухню.

- Дійсно?! – здивувалася мати.
  А.Е. Ф
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А хто ж 
за мене 
молиться?

Добре, якщо ми 

у будь-якій життєвій 

ситуації довіряємо Богові 

й перебуваємо 

під Його захистом. 
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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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Слово «Дух», яке вживається у СТАРО-

МУ ЗАПОВІТІ, є відповідником ста-

роєврейського слова «руах», що означає 

вітер, подих вітру, дихання й життєву 

силу людей і тварин. «Руах» передає утаємниче-

ну й незриму Божественну силу. Вона все ожив-

ляє й усе змінює. Завдяки цій силі люди в епоху 

Старого Заповіту могли робити неймовірні речі. 

Як от, суддя Гедеон: відчувши у собі Господній 

дух, він переміг ворогів Ізраїлю.

Від Святого Духа Діва Марія зачала Ісуса Хри-

ста. Це значить, що Отцем Ісуса була не люди-

на, а Сам Бог. Іван Хреститель казав, що Ісус 

хреститиме Духом Святим і вогнем. Коли Іван 

хрестив Ісуса в Йордані, то Святий Дух зійшов 

і перебував на Ньому. Ісус обіцяв Своїм учням 

за час Своєї відсутності послати Святого Духа – 

Захисника, Помічника й Утішителя. У день П’я-

тидесятниці учні сповнилися Святим Духом. І 

СЬОГОДНІ Святий Дух діє у ЦЕРКВІ. 

Ми не бачимо Бога. Але Він розмовляє з нами 

через Святого Духа. Завдяки Святому Духові ми 

маємо єднання з Ісусом Христом. Ісус називає 

Святого Духа «Духом істини». Отже, через Ньо-

го Бог говорить: що істинно, а що хибно. Через 

Святого Духа Бог також утішає і додає нам сил.

Апостол Павло в одному зі своїх Послань на-

зиває такі «дари Святого Духа»: мудрість, знан-

ня, віру, зцілення, здійснення чудес, пророку-

вання, розпізнання духів, говоріння на інших 

мовах й уміння тлумачити мови. Святого Духа 

можна розпізнати також по поведінці людей, які 

поступають відповідно до Його настанов. Павло 

перераховує ще «плоди Святого Духа»: любов, 

радість, мир, довготерпіння, добрість, милосер-

дя, вірність, лагідність і здержливість.

«В Ім’я Бога – Отця і Сина і Святого Духа» – такими словами розпочинаються 

богослужебні молитви. Святий Дух є Іпостассю Божої Триєдності, що 

означає: Бог Отець, Бог Син і Святий Дух – єдині.

Що мовиться у Біблії 
про Святого Духа?
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Юліана схвильовано підбігає до батька: «Татко, учителька сказала, що в понеділок не буде 
занять у школі, бо ми святкуватимемо П’ятидесятницю. А як ми будемо її святкувати? Чи 
прийдуть бабуся з дідусем? Чим ми будемо їх пригощати? А подарунки будуть?»

Що ми відзначаємо на П’ятидесятницю?

Т
ато Юліани замислюється: як пояснити донь-
ці, що П’ятидесятниця – це важливе свято й 
тоді відбулося зішестя Святого Духа?
На відміну від Різдва й Великодня, П’ятиде-

сятниця в нашому суспільстві не перетворилася на 
комерційне свято. Але її часто пов᾽язують зі святом 
весни  й тривалими вихідними, під час яких не одна 
сім᾽я вирушає на прогулянку. Практично не існує 
жодних сімейних традицій, що притаманні цьому 
святові. Пісні на П᾽ятидесятницю не є такими попу-
лярними як, приміром, різдвяні чи великодні, і подію, 
яка відбулася тоді, важко зобразити у вигляді певної 
сценки й дібрати до неї зрозумілі символи. Згідно з 
даними досліджень, майже 53% німців не знають, що 
являє собою свято П’ятидесятниці. Тому дітям нелег-
ко пояснити, що це свято є для християн таким же 
важливим, як Різдво чи Великдень. У Біблії мовить-
ся, що в Особі Святого Духа учні Христа отримали 
обіцяного Помічника, Який перебував разом з ними 
(Від Івана 14, 16). Вони, будучи натхненними Святим 
Духом, сміливо й безстрашно звіщали про Ісуса й 

переконували багатьох у вірі в Нього. Окрім цього, 
П’ятидесятницю, яка щороку відзначається на 50-й 
день після Великодня, вважають святом заснування 
Христової Церкви.

Святий Дух – Божа сила
Людина, яка має бажання щиро пояснити своїй ди-
тині про роль свята П’ятидесятниці, не може не 
розповісти про зішестя Святого Духа. Нам, людям, 
важко пояснити комусь істинну суть Святого Духа. 
Людина, яка все ж наважується завести з дитиною 
про це мову, допомагає не тільки їй зрозуміти смисл 
цього важливого церковного свята, а й сама погли-
блює своє уявлення про Бога. Вона починає краще 
розуміти Бога й наближається до Нього. 
Існує чимало значень, що відображають поняття 
«Дух», а деякі з них навіть помилкові. Хоча Святий 
Дух діє в Біблії як Особа, але відбувається не Його 
опис, а діяння. У писаннях Старого Заповіту Святий 
Дух зображений як сила, яка діє й спонукає людей до 
дій. Завдяки цій силі Божі діяння стають у світі яв-

ЯК РОЗПОВІДАТИ ДІТЯМ ПРО СВЯТОГО ДУХА
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ними. Святий Дух діяв тоді через пророків 
і царів, а в епоху Нового Заповіту – насам-
перед в Ісусі Христі й через Нього. Завдяки 
зішестю Святого Духа, яке відбулася на П’я-
тидесятницю,  почало ширитися вчення Ісуса 
Христа й віруючі зазнавали укріплення у вірі. 

Святий Дух об᾽єднує 
Маленькі діти нерідко порівнюють Святого Духа з 
добрим непомітним привидом, який супроводжує 
й допомагає їм, або з ангелом-хоронителем, який пі-
клується про них. Дітям важко достеменно збагнути 
як невидиму душу, так і Святого Духа. Іноді вони вва-
жають Його Помічником, Який допомагає Богові й 
Ісусові Христові. Дорослі можуть пояснити дітям, що 
Святий Дух піклується про людей, захищає й рятує 
їх, дарує їм радість і веселощі, дає енергію, сприяє ми-
рові, позбавляє страху, додає сил й мужності, сприяє 
їхньому об᾽єднанню та порозумінню. Останнє особ-
ливо легко пояснити на прикладі події, яка сталася на 
П’ятидесятницю. Тоді учні побачили Святого Духа 
на власні очі: з неба зненацька роздався шум, неначе 
подув сильного вітру, і «з’явилися їм поділені язики, 
мов вогонь, і осів на кожному з них». Подія, про яку 
повідомляється в Діяннях апостолів 2, 1-13, відбула-
ся в Єрусалимі під час великого свята врожаю, на яке 
приїхали юдеї з багатьох країн. Отже, на цьому святі 
зібралися представники різних національностей, що 
розмовляли різними мовами. Учні  сповнились Свя-
тим Духом і «почали говорити іншими мовами, як 
Дух давав їм промовляти». Святий Дух почав діяти і 
кожен із присутніх почув Боже послання своєю рід-
ною мовою. Отже, Святий Дух потурбувався про те, 
аби в одному місці зібралися люди звідусіль й допом-
іг їм зрозуміти, що саме відбувається. При цьому Він 
діяв не тільки на учнів, багато з яких навернулися до 
Ісуса Христа. Святий Дух діяв і додавав віри присут-
нім. Христова віра почала ширитися між народами й 
згодом виникла чимала  християнська спільнота.
Сьогодні діти громади також відчувають її єднан-
ня: коли на заняттях в недільній школі вони чують 
історії про Бога, коли про це говорять й вони спо-
стерігають, як брати й сестри ділять радість і горе, 
разом святкують богослужіння і Святе Причастя, 
спільно моляться й прославляють Бога. Так дитина 
вчиться служити іншому й має потребу, аби її визна-

вали, поважали й беззастережно любили. Розповіді 
про події П’ятидесятниці можуть сприяти тому, що 
дитина збагне: «Бог завжди зі мною, Він дарує сили 
й зміцнює мене». Громада має задовольнити потребу 
дитини щодо гармонії та єднанні, вона дарує їй по-
чуття захищеності й дитина відчуває, що її сприйма-
ють, що вона потрібна. 

П’ятидесятниця: День народження Церкви
Зрозуміти роль свята П’ятидесятниці діти краще мо-
жуть, якщо їм сказати, що П᾽ятидесятниця – це День 
народження Церкви. Адже в нашому культурному 
середовищі дні народження вважаються визначною 
подією й деякі люди їх залюбки відзначають. Вони 
по-особливому вихоплюють нас із повсякденного 
життя і є засобом, що допомагає відчувати й плекати 
єднання. Дітям легко  уявити собі радість, яка охо-
плює їх, коли відзначають своє День народження.
Так малеча може уявити собі радість, що охопила 
людей, коли Святий Дух прийшов у світ. Тоді чимало 
людей прийняли християнську віру й вона пошири-
лася на інші країни світу. Так ми можемо розповідати 
дітям, що свято П’ятидесятниці об᾽днує всіх христи-
ян світу.
Маленьких дітей може дивувати те, що наші ново-
апостольські громади в різних частинах світу ви-
глядають по-іншому. Діти старшого віку можуть 
задуматися над тим, що, незважаючи на будь-які 
відмінності, християнським конфесіям притаман-
ні спільні біблійні слова й усі мають в Ісусі Христі 
спільне джерело. Із молоддю можна вести мову про 
переслідування християн у світі й викликати в них 
бажання помолитися за людей, які не можуть відкри-
то сповідувати свою християнську віру.
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       СПОКІЙ І НЕЗВОРУШНІСТЬ

  PFINGSTEN ERLEBBAR 

Дитячий журнал за липень
2019 року присвячений
темі «Святий Дух»

n Коли батьки розмовляють з малечею про події, 
що відбувалися на П’ятидесятницю, то треба ро-
бити паузи, аби діти мали час поставити себе на 
місце учнів Христа й хоча би частково пережити 
ці події. Дорослі діти можуть допомогти і поста-
вити їм відповідні запитання: Як Ісус після Воз-
несіння продовжив діяти в людині? У якій ситуації 
знаходилися учні Христа напередодні свята П’я-
тидесятниці? Що вони відчували, коли сповнили-
ся Святим Духом?  

n Під час розмови батьків з маленькими дітьми про 
свято П’ятидесятниці ми радимо порівняти це 
свято з відзначенням Дня народження. Це свято 
є для них зрозумілим і емоційно забарвленим. 
Дітям легше зрозуміти значення П’ятидесятни-
ці для християнських церков, якщо спонукати їх 
висловлювати свої міркування щодо відзначення 
Дня народження Церкви. Вони з цієї нагоди мо-
жуть виготовити урочисті запрошення або свят-
кові подарунки. Разом з дітьми можна організу-

вати в громаді святкову акцію, під час якої вони 
відчують об’єднавчу силу Святого Духа.

n Дітям старшого віку можна запропонувати розмір-
ковувати над словами, що є похідними від слова 
«дух», як от: викликати захоплення, бути в захваті, 
бути одухотвореним та інші…  Перелік слів, вислов-
лювань і мовних образів до слова «дух» здатні спо-
нукати дітей задуматися над життєдайною силою 
Святого Духа, а також  обмінятися думками з цього 
приводу.

n Батьки можуть пояснити дітям про Божу Триєдність, 
про Бога Отця, Сина й Святого Духа, якщо разом з 
ними запалять три свічки та об’єднають їхні полум’я 
в одне. Саме таким є Бог: у трьох Іпостасях і все ж – 
Один.

n Найменшим дітям ми також можемо розповісти 
про силу Святого Духа, Який порівнюється у Біблії 
з «шумом вітру» чи «буревієм». Під час прогулянки 
батьки можуть показати малечі, приміром, як пра-
цює вітряний млин, і, спостерігаючи за рухом його 
вітрил,  розповісти, що вони обертаються не самі по 
собі, а – під дією вітру.

ДОПОМОГТИ ДІТЯМ 
ПЕРЕЖИТИ П’ЯТИДЕСЯТНИЦЮ

Пізнати Святого Духа
Як можна розпізнати, що в людині діє Святий 
Дух? Це можна пояснити дітям можна на прикладі 
плодів Святого Духа. До них відносяться: любов, 
радість, мир, довготерпіння, лагідність, добрість, 
милосердя, вірність, здержливість (Галатів 5, 22-
23; 2 Тимофія 1, 17; 2 Корінтян 3, 17). Діти можуть 
власноруч виготовити символи для окремо взятих 
плодів Святого Духа й намалювати їх. Потім дітей 
треба спонукати поміркувати й записати, у яких 
конкретних ситуаціях вони проявляли ці плоди і 
чи бажають проявляти їх надалі. Діти можуть та-
кож розмірковувати над тим, які саме плоди вони 
будуть по-особливому проявляти в майбутньому. 
Для цього вони можуть намалювати рослину або  
скористатися посадженою рослиною у горщику. 

Коли діти проявлятимуть той чи інший плід Свято-
го Духа, то можуть повісити на рослину символічний 
паперовий плід з коротким надписом конкретних 
справ.
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Нехай буде, що буде 
(частина 1)
У нашому житті все складається не так, як хочеться, і чимало речей відбувається не за 
нашим бажанням. Ми, щоправда. здатні впливати на події в своєму житті, але, на жаль, 
не завжди можемо уникнути непередбачуваності. Певні стресові ситуації, невдачі й удари 
долі не завжди є наслідком наших учинків. Як нам ставитися до таких негативних речей?

Що ви відчуваєте, коли хор виконує слова пісні 
«Нехай буде, що буде …!» Хтось подумає: 
«Милостивий Боже, я, щоправда, співаю чи 
слухаю ці рядки, але, будь ласка, не допускай 

мені цього. Я не знаю, чи в час випробовувань зможу збе-
регти віру, надію і спокій». Отже, рядки цієї пісні спонука-
ють до роздумів. Як добре, що в нас є прекрасне місце, де ми 
почуваємо себе розкуто, де можемо помовчати й глибоко 
вдихнути повітря. Це – місце, де перебуває Господь, Який 
мовить: «Прийдіть до Мене всі втомлені й обтяжені, і Я 
облегшу вас». Нещасною є людина, яка не знайшла такого 
місця.

Однак це тільки одна сторона віри й життя. Іноді Бог ви-
користовує нас у ролі посередника. Він хоче, аби ми зро-
били добро іншій людині. Для цього нам треба проявити 
активність, вийти із зони власного комфорту й подолати 
внутрішні та зовнішні перепони.

Як нам знати, коли треба зберігати спокій, а коли втру-
титися в ситуацію, виявити силу, мужність й активність, 
аби заступитися за жертву, приміром, цькування, вряту-

вати дитину від нападників чи допомогти безпорадно-
му? Коли нам, долаючи страх, треба звіщати Боже слово 
чи жити, показуючи приклад християнської віри, у світі, 
який базується на інших засадах? 

Іноді нам нелегко розібратися в реальності, яка нас ото-
чує. Нам годі її зрозуміти і тоді ми плутаємося в причин-
но-наслідкових реляціях. Ми не завжди знаємо, як нам 
поступити в певній ситуації, – промовчати  чи боротися 
за Господа, за ближнього, за себе. Під час взяття Єрихона, 
приміром, Господь дав народові Ізраїлю детальні вказівки, 
що йому робити. Господь нерідко і нам звіщає про Свою 
волю; каже, що маємо робити. Проте у переважних ви-
падках Він спонукає нас самостійно приймати рішення. 
І нам часто блискавично доводиться приймати рішення. 
Ми вирішуємо самостійно, що нам робити: діяти чи про-
мовчати, терпіти чи проявити активність. Американський 
теолог Рейнгольд Нібур передав таку проблему віруючої 
людини словами наступної молитви: «Боже, допоможи 
мені спокійно поставитися до того, на що я не можу впли-
нути; дай мені сил змінити речі, на які я можу вплинути; 

       СПОКІЙ І НЕЗВОРУШНІСТЬ
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і дай мені мудрості відрізнити перше від другого». Мудра 
людина вміє відрізняти одне від іншого. Для цього треба 
щодня молитися й просити мудрості в Бога. 

Спокій – легко сказати
Чимало людей вважають, що сьогодні ми живемо у 

швидкісному часі. Життя змушує нас діяти швидко й ра-
ціонально. За однаковий проміжок часу нам доводиться 
здійснювати значно більший обсяг роботи. Час вимірюєть-
ся не тільки годинами, а й часто – секундами. Для торгівлі 
цінними паперами в режимі «онлайн» вирішальне зна-
чення мають долі секунди; від них залежать розміри при-
бутків. Навіть у вільний час ми бажає встигнути якомога 
більше. Багато людей з власного досвіду знають про не-
стачу часу. По життю ми часто біжимо, неначе сполохані 
лисицею кури. А побожна швейцарська поетеса Дора Рап-
пард-Гобат (1842-1923) писала, що тільки в Бога спокій, і 
що за будь-яких життєвих ситуацій треба довіряти Йому. 
Це абсолютно суперечить життєвому досвіду людини XXI 
століття. Ми не можемо сьогодні знайти для себе спокій 
і  маємо  спокійно довірити себе піклуванню сторонньої 
особи – Бога, існування Якого годі пояснити науці, і в Яко-
го нам ще треба повірити. Ми докладаємо чимало зусиль 
і ведемо активне життя, аби заробляти на прожиття, бу-
дувати власне щастя, покращувати своє життя, свої тіло й 
дух, й маємо, при цьому, бути спокійними й пасивними? 
Тому спокій і незворушність стають драматичною про-
тилежністю нашого сьогодення. Багатьом людям нелегко 
з цим погодитись. Адже ми активно працюємо над своїм 
удосконаленням, аби бути успішними. Пасивні й спокій-
ні люди вважаються слабкими й невдахами у нашому су-
спільстві.

      Лише окремі люди-індивідуми за певних обставин 
можуть вплинути й змінити ці сучасні основоположні 
цінності суспільства, а також поведінку людини. Пере-
важна більшість приймає їх такими, якими вони є. 

Спокій та його міцна основа
Для більшості з нас більш прийнятним і менш утопіч-

ним є активний шлях досягнення спокою, ніж той, який 
описаний у вище згаданій пісні, де споглядання на Господа 
є крихітною активністю.

Що таке спокій? Під ним ми розуміємо душевні спокій 
і врівноваженість. Урівноважена людина реагує спокійно 
як на людей зі складним характером, так і на складні ситу-
ації; вона зберігає самовладання й душевну рівновагу.

Протилежністю до спокою є занепокоєння, нетерпін-
ня, страх, паніка, нервозність, збудження і лють. Сучасна 
людська мова також свідчить про те, що нам не вистачає 
спокою у повсякденному житті. У мові існує велика кіль-
кість образних висловлювань, що характеризують людей, 

які втрачають спокій: вийти з себе, втратити самовладан-
ня, вибухнути, осліпнути від люті, оскаженіти, утрати-
ти голову від люті, рвати й метати тощо. Цей далеко не-
повний перелік свідчить про те, що люди мало не щодня 
втрачають душевну рівновагу й спокій. Це сигналізує про 
небезпеку, яку несуть емоційно збуджені люди. Оскільки 
в окремих випадках ця небезпека є цілком реальною, то 
ми намагаємося якомога точно описати словами втрату 
спокою.

Чому спокій?
Щодня у нас відбуваються події, що викликають втрату 

самовладання. Це може статися насамперед тоді, коли ми 
контактуємо з іншими людьми: на роботі, у транспорті, 
у церкві чи вдома. Коли ми втрачаємо самовладання, то 
це переважно не приносить нам користі. Унаслідок цьо-
го виникає напруга у стосунках з людьми, ми втрачаємо 
контроль над собою, злі слова завдають нам душевних 
ран, ми стаємо пригніченими й агресивними. Особа, яка 
втрачає контроль, ризикує сказати й зробити речі, про які 
вона згодом жалкуватиме, і які нелегко виправити. У дов-
гостроковій перспективі, якщо ми занадто легко збуджує-
мося, то наражаємо себе на небезпеку здобути підвище-
ний тиск, інфаркт, інсульт чи порушення обміну речовин. 
«Зберігай спокій!» Це легко сказати! Саме з цим у багатьох 
виникають труднощі. Замість самовладання й незворуш-
ності виникають збудження, страх і напади люті. Усім до-
бре відомі негативні наслідки втрати самовладання. Роз-
глянемо спочатку позитивні сторони спокою.

Спокій дає нам чимало переваг. Навіть у життєво небез-
печних ситуаціях ми реагуємо більш адекватно й виваже-
но, якщо нами не керує страх чи злість. У стані спокою ми 
можемо набагато краще міркувати, вирішувати конфлікти 
(замість того, щоб виходити з себе й докоряти співроз-
мовнику), уважно слухати (замість того, щоб перебивати, 
критикувати й звалювати всю провину на іншого), пере-
живати кризи й приймати удари долі й після часу скорбо-
ти рухатися вперед (замість витрачати енергію на те, щоб 
сперечатися з долею й скочуватися вниз), поводитися в 
стресових ситуаціях і знаходити компроміси. Проте чима-
ло людей навіть на дрібниці реагують емоційно, з гнівом і 
страхом тощо. Хто з нас у момент  неабиякого емоційного 
збудження не розбивав порцеляновий посуд? Ми потім 
годинами намагалися склеїти розбите. А коли цією розби-
тою посудиною виявиться людська душа, то хтозна, чи ми 
склеїмо її... (Далі буде…)

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ 
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Увесь світ у малому: 
Міжнародний День молоді 2019 року – захоплюючий форум 

З 30 травня до 2 червня 2019 року в Дюссельдорфі 
на території виставкового комплексу «Арена» прохо-
див довгоочікуваний Міжнародний День молоді (МДМ)
Новоапостольської церкви. «Ось я!» – гасло цього мо-
лодіжного форуму. У ньому, як і на Європейському Дні 
молоді, що проходив у 2009 році, серед численної молоді 
з багатьох країн світу, взяла також участь новоапо-
стольська молодь України. Репортаж про цей захоплю-
ючий молодіжний церковний захід розміщений на сайті 
Міжнародної Новоапостольської церкви за адресою: 
www.nak.org

Дюссельдорф/Цюріх. Міжнародний День молоді 2019 року 
Новоапостольської церкви, який проходив у Дюссельдор-
фі (Німеччина) увійде в історію нашої Церкви як свято віри, 
що сповнене сонячним світлом і радістю. Організатори цього 
молодіжного форуму підбили позитивний підсумок: близько 
30 000 молодих християн світу впродовж чотирьох днів переб-
ували в радісному, проникнутому вірою єднанні й спілкуванні. 

     МДМ-2019 представив учасникам багатогранну програму: 
понад 250 різних заходів і розваг, а також – понад 300 інформа-
ційних годин. Величезний павільйон № 6 на території вистав-
кового комплексу обладнали як місце зустрічі: а зустрічей було 
чимало. Складалося враження, що на небагатьох квадратних 
метра цього павільйону розмістився увесь світ: Регіональна 
церква Африки розташувалася поруч з Берліном, Швейцарія 
– поруч з Канадою і лише декілька метрів відділяли Штутгарт 
від Афганістану. Тут були представлені всі Регіональні церкви 
світу, вони демонстрували притаманну їхнім країнам культу-

ру й традиції: музикальні виконавці з Південно-Східної Азії грали на анклунзі, узбеки із Центральної Азії 
танцювали в національних костюмах, різ-
ноголосі хори з Африки дідлилися своїм 
виконавським мистецтвом; були пред-
ставлені також різні мистецькі об’єд-
нання, приватні організації й ініціативні 
групи з Європи. На «території» Америки 
можна було попити чай мате, потанцюва-
ти в танго й мати «Fellowship», єднання і 
спілкування один з одним. Кожна Регіо-
нальна церква мала свій стенд з девізом і 
обслуговуючим персоналом. Серед інших 
на території РЦ Південної Німеччини був 
розташований стенд Новоапостольської 
церкви України. Майже 60 молодих но-
воапостольських християн представляли 
Україну(ред.).
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Атмосфера піднесеного настрою і духовності
Молоді люди приходили, дивилися, на-

вчалися, дискутували, представляли себе, 
танцювали й спільно молилися. Насамперед 
вони взяли участь у двох богослужіннях – з 
нагоди Вознесіння і на недільному бого-
служіння Першоапостола Жана-Люка Шнай-
дера. У п’ятницю вранці, 31 травня 2019 
року, усі учасники прийшли на церемонію 
відкриття МДМ-2019. Її після виголошення 
короткої промови урочисто, символічним 
натисканням яскраво-червоної кнопки від-
крив Першоапостол. На концерті з нагоди 
церемонії відкриття, а також на світловому 
шоу, яке проходило в суботу ввечері під на-
звою «Тут, там і скрізь», були представлені 
сучасні хореографічні й музикальні номери, 
як от неперевершене виконання оркестру й 
хору, а також солістів та інструменталістів. 
Їхнє виконавське мистецтво створило атмос-
феру неймовірного умиротворення й диво-
вижного захоплення. 

Євангельське єднання 
Кульмінацією МДМ-2019 було богослужін-

ня Першоапостола Жана-Люка Шнайдера, 
яке проходило в неділю вранці, 2 червня 2019 
року, на стадіоні «Арени» виставкового ком-
плексу. На початку проповіді Першоапостол 
від імені присутніх апостолів висловив вдяч-
ність за підготовку й організацію цього пре-
красного свята. Він зокрема сказав: «Ви ви-
конали велику роботу – і Бог благословив її 
успіхом». Аналізуючи три дні цього молодіж-
ного форуму, він наголошував: «Ваше єднан-
ня було сповнене життям і ви жили девізом 
дня молоді «Ось я!»». В основу недільного 
богослужіння, в якому взяли участь 30  000 
молодих парафіян, Першоапостол поклав 
слова з Євангелія від Івана 13, 34–35: «Нову 
Заповідь даю вам, щоб ви любили один од-
ного! Як Я був полюбив вас, так любіте і ви 
один одного! З того усі спізнають, що Мої ви 
учні, коли любов взаємну будете мати». Не-
сти світові Євангеліє про Божі близькість і 
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любов – це особливе завдання 
християнина. Любити людей, 
приймати їх такими, якими 
вони є, ділитися з ними, допо-
магати і спільно здійснювати 
будь-яку працю – це особливе 
послання Першоапостола мо-
лодому поколінню. Він водно-
час зазначив, що цим шляхом 
новоапостольська молодь йде 
не одна. І в других церквах хри-
стияни також перебувають на 
служінні в свого Учителя Ісуса 
Христа. «Це служіння полягає 
в тому, аби демонструвати лю-
дям, що Бог любить кожного зокрема». Тому Новоапостольська 
церква підтримує добрі стосунки з іншими церквами. 

Онлайн-трансляція
Аби молоді люди з усіх куточків світу, які з різних причин – при-

ватних, фінансових чи відмові в  отриманні віз – не змогли приїха-
ти на МДМ-2019, могли отримувати інформацію з цього форуму, 
організатори потурбувалися про налагодження онлайн-трансля-
ції. Головні заходи МДМ-2019 транслювалися через Інтернет на 
платформах Ютуб і Фейсбук.  Чимало людей скористалися цим Ін-
тернет-ресурсом. Їх усе ще можна переглянути й скачати на кана-
лах «Youth Convention 2019»: німецькомовний (https://www.ijt2019.
org/) й англомовний веб-сайти (https://www.iyc2019.org).
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ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Йост Амман був успішним і вельми успішним художником, графіком, гравером 
і різьбярем по дереву. Його книжкові ілюстрації, датовані XVI століттям, були 
добре відомі широкому загалу й досі користуються неабияким попитом. Йост 
народився в сім’ї відомого професора й був хрещений 13 червня 1539 року в Цю-
ріху. Професорський син отримав відповідно до сімейної традиції добру освіту. 
Після кількох років навчання й подорожей у Шаффхаузені й Базелі Йост Амман 
оселився в 1561 році в місті Нюрнберзі, відомому на той час центрі мистецтва. 
Йост був головним представником німецького маньєризму, сучасного тоді 
напрямку мистецтва. Він перейняв у Нюрнберзі майстерню й був надзвичайно 

успішним, зокрема, завдяки своїм книжковим ілюстраціям для нюрнберзьких сімей патриціїв. Із 1580 року Йост Амман 
працював над ілюстраціями до Біблії у перекладі Мартіна Лютера, проте не зміг завершити свою працю, бо помер у 1591 
році в Нюрнберзі. Гравюра на дереві, яку ми представили вашій увазі, була виконана в 1570 році й містилася в одній із 
книг з ілюстраціями до Біблії Мартіна Лютера. На ній зображені юдеї під час виходу з вавилонського поневолення. Юдеї, 
які були вигнані з рідних країв й жили за наказом перського царя Кіра II у Вавилоні, отримали тепер дозвіл повернутися 
назад. У роки правління Артаксеркса I, наступника Кіра, у Єрусалим був посланий один священник і книжник з дору-
ченням запровадити в Юдеї закон Мойсея. 
ЯК ЗВАЛИ ЦЬОГО ГРАМОТНОГО Й ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ЧОЛОВІКА? 

Відповідь див. на стор. 2

1. Хто став дружиною Мартіна Лютера у 1525 році?
А  Катаріна фон Бора 
Б  Хільдегард фон Бінген
В  Мехтільд фон Магдебург
Г  Катаріна фон Хеннеберг

2. У яких церквах використовують ікони?
А у Католицькій церкві
Б у Православній церкві
В у Лютеранській церкві
Г уРеформаторській церкві

3. Хто написав мелодію до пісні «Дух життя, запорука пізнан-
ня» (№ 53 уросійськомовному пісеннику)?
А  Людвіг ван Бетховен
Б  Йоганн Фрідріх Фаш
В  Вольфганг Амадей Моцарт 
Г  Йоахім Неандер

4. Як звали відомого вавилонського царя, ім’я якого згадується 
у Біблії?
А Ехнатон
Б  Навуходоносор
В  Ірод
Г  Агамемнон

5. Скільки таїнств у Новоапостольській церкві?
А  два
Б  п’ять
В  три
Г  сім

6. Який апостол був родом із Капернаума?
А Варнава
Б  Петро
В Павло
Г Нафанаїл

7. Про кого йдеться у цитаті з Євангелія від Матвія 7, 6: «... не 
кидайте перел ваших перед (?)»?
А  свиньми
Б  собаками
В  вовками
Г  вівцями

8. У якій частині країни знаходиться згаданий в Євангелії від 
Івана, главі 4, колодязь Якова?
А в Юдеї
Б  в Галілеї
В  в Самарії 
Г  в Антіохії

9. Де знаходиться 1-е послання Климента?
А в Новому Заповіті
Б в Старому Заповіті
В  в писаннях праотців Церкви
Г  в апокрифічних писаннях Старого Заповіту

10. У якого апостола було друге ім’я Кананіт?
А  у Матвія
Б  у Петра 
В  у Варфоломія 
Г  у Симона
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