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Найкращі місця

Р
ейтинги у засобах масової інформації є вельми популяр-
ними. Ними люди найбільше цікавляться і їх найбіль-
ше читають: у яких містах жити комфортно? У яких га-
лузях економіки високі зарплати? Які місця відпочинку 

є найпопулярнішими? Які марки автомобілів успішно пройшли 
тестування? Нерідко паралельно подаються результати попе-
редніх досліджень, аби відобразити динаміку розвитку авто-
мобільної марки: минулого року вона згідно з рейтингом була 
на першому місці, а в цьому році – на третьому. 

      Ісус Христос поклав край спробам Його учнів з᾽ясувати – не 
для публіки, а для себе – хто з них є найкращим, і зокрема мовив: 
«Не так має бути між вами» У Бога немає «рейтингу», бо віра – 
це не змагання за кращі місця. І все ж людині властиво займати 
перші місця, і цю слабкість годі викорінити. На щастя, є засіб, з 
допомогою якого можна протидіяти: треба хоч один раз щиро 
відсвяткувати Святе Причастя і подібні думки зникнуть.  

Імпульс із богослужіння Першоапостола

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА

НС, 9/2019 3



НС, 9/20194

Левістаун – це один із міських районів Кейптауна. 
Він розташований північніше аеропорту й сполу-
чений з віддаленим на 14 кілометрів центром заліз-
ничною колією, яка здобула сумну славу. Люди з 

Західного Кейпу без крайньої необхідності не користуються 
цим залізничним сполученням, бо на вокзалах, у поїздах, а 
також на шляхах, які ведуть до них, постійно відбуваються 
напади злочинних банд. Забастовка у 2018 році машиністів 
поїздів маршруту Кейп-Флетс, викликана вбивством одного 
з їхніх колег, спонукала міську владу вжити рішучих заходів. 
Аби пожвавити життя й захистити мешканців цих районів – 
у рамках програми розвитку міста, – на територіях, які при-
лягають до вокзалу та станції й частково знаходяться як на 
приміській, так і на незайманих площах заплановано здійс-
нити забудову, яка буде змішаною і передбачатиме будівни-
цтво як квартир і магазинів, так і державних та громадських 
установ. Окрім цього, місто, аби додати пасажирам почуття 
впевненості, щомісяця публікує статистику, з якої видно, які 
заходи вжито для забезпечення безпеки на вокзалах, і яку 
кількість підозрюваних осіб затримано.

A.V.

4 НС, 9/2019

Кейптаун-Левістаун
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БОГОСЛУЖІННЯ В КЕЙПТАУНІ/ ПІВДЕН-
НА АФРИКА

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Кейптаун / церква в 
районі Левістауна
ДАТА: 12 травня 2019 року
СЛОВО З БІБЛІ: Єремія 17, 7–8
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Слово життя» (німецько-
мовний пісенник № 183)
СУПРОВІД: Окружні апостоли Джон Кріл і Пе-
тер Шульте; помічники Окружних апостолів Ар-
нольд Мханго і Патрік Мхваназі; апостоли Жак 
Кроньє, Марк Дідрікс, Джеремі Жубер, Аллістер 
Кріл, Петер Ламберт, Патрік Лівакала, Лайонел 
Мейер, Жером Мінтур, Зіфо Могане, Ндодомзі 
Нене, Абрахам Пейдж, Геральд Свартбуі, Петер 
Томпсон і Роберт Уошіп
СВЯЩЕННОДІЙСТВА: проводи на заслужений 
відпочинок апостола Аллістера Кріла

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ  
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Дорогі брати й сестри, дозвольте мені вислови-
ти щиру вдячність за пережите вчора. Ми ста-
ли свідками особливої події й, очевидно, не всі 
присутні мали змогу побувати на ній. Ми про-

вели день з дітьми: спочатку з дітьми, що мають обмежені 
можливості; а потім разом з усіма іншими дітьми ми про-
вели спільне богослужіння. Діти – це наше багатство, наш 
дорогоцінний скарб і нам було вельми приємно провести 
з ними цей день. Я хочу подякувати батькам, а також усім, 
хто причетний до виховання дітей і прищеплює їм віру й 
любов до музики. Дякуємо вам за вашу самовіддану пра-
цю й за жертви, які ви приносите в цьому зв᾽язку. Ви дій-
сно виконуєте велику працю. Ваші діти – це неоціненне 
багатство! Ми дякуємо вам за них! Дякуємо й нашому Не-
бесному Отцеві! 

Неабияким багатством нашої Церкви є також те, що діти 
в нас віруючі. Це накладає на нас велику відповідальність. 
Усі ми несемо відповідальність за те, аби плекати це ба-
гатство: не тільки батьки, учителі чи священнослужителі 
– священники, Окружний апостол чи Першоапостол, а й 
уся громада відповідає за збереження цього неоціненно-
го багатства. Прошу вас долучатися до цієї праці! Я щиро 
бажаю цього. Допомагайте дітям і показуйте, що те, чому 

Покладатися на Господа!
їх учать, це – істина. Їм розповідають не просто люб᾽язні 
історії, а – щиру істину! Те, про що мовиться біля вівтаря, 
не є благим побажанням, а – реальністю. Допомагайте, будь 
ласка, відкривати дітям велич і красу Божої справи. Це – 
не реклама церкви, а – істина. Звичайно, що не все в нас є 
досконалим. Усі ми є грішними й недосконалими людьми. 
Однак, показуймо своїм дітям, що ми намагаємося викону-
вати те, про що чуємо; що переживаємо присутність Бога в 
своєму житті; що знаємо про силу Бога і що відчуваємо на 
собі діяння Святого Духа. І що ми, дійсно, можемо прощати 
і примирятися, а також долати будь-що, що роз᾽єднує нас. 

Я не буду затягувати проповідь, але розповідаю про 
це, бо це є вельми важливим; і я бажаю, аби це було 
також важливим для вас; аби ви брали на себе від-

повідальність за виховання дітей і виконували це спільне 
завдання. Працюймо разом над збереженням багатства, 
яке ми маємо в наших дітях. Показуймо їм: те, що вам ка-
жуть, є істиною, є правдою; у цьому ви самі можете пере-
конатися! Це – найкращий шлях, аби зберігати й примно-
жувати багатство, яке Бог довірив нам. 

Сьогодні ми почули біблійну цитату із Старого Заповіту. 
Для народу Ізраїлю було вельми важливо зберігати Богові 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Щасливий чоловік, який на Господа вповає і чия надія в Господі. Він, 
немов дерево, посаджене над водою, що до потоку простягає своє 
коріння; як прийде спека, воно не боїться, і листя його зеленіє; під час 
посухи йому байдуже, воно не перестає родити».

Слово із Біблії: Єремія 17, 7-8
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вірність. Усі послані Богом пророки виконували Його до-
ручення і мовили ізраїльському народові: зберігайте Богові 
вірність і Він перебуватиме разом з вами, Бог благословить 
вас. Покладайтеся на Бога й не звертайтеся до інших богів! 
Покладайтеся не на людську силу і не на власну спромогу, 
а на Бога, і надійтеся на Нього. І Він перебуватиме разом 
з вами! Вони зазнавали Божі благословення й підтримку 
насамперед у земному житті та їм добре жилося: у мирі й 
безпеці. 

А що сьогодні відбувається з нами? Ми віримо в Ісуса 
Христа і Святий Дух каже нам: «Зберігай вірність, слідуй 
за Ісусом», - або, як мовиться у нашій цитаті: «Щасливий 
чоловік, який на Господа вповає і чия надія в Господі».

Що означає «вповати» на Господа? По-перше, це – 
покладатися на Його слово. Ми віримо в істин-
ність Божих слів. Ми віримо в Ісуса Христа. Ми 

віримо, що Він є Божим Сином. Ми віримо в Його вчення. 
Однак, уповати, тобто покладатися на Господа – це дещо 
більше. Коли ми покладаємося на Боже слово, то вико-
нуємо його, бо впевнені, що воно є абсолютною істиною. 
Якщо ти довіряєш Божому слову, то ти поступатимеш 
саме так. Ти виявлятимеш послух. Ти за будь-яких обста-
вин йтимеш шляхом, на який вказує це слово. 

Безглуздо було б казати: «Усе так! Але так я поступати не 
буду. Я не можу виконувати це слово. Воно веде нас шляхом 
до Бога, але я вирішив іти іншою дорогою». 

Отже, уповати й покладатися на Бога означає: слухатися 
Бога, вірити в Його слово і йти прокладеним Ним шляхом. 
Якщо я переконаний, що Ісус – це істинний шлях, то я ви-
коную Його Заповіді, виконую також Заповідь любові і йду 
шляхом прощення. 

Отже, покладатися на Боже слово означає визнавати 
його як абсолютну істину, яка перевершує людські знання 
й досвід. Людина, яка довіряє Богові й вірить Його слову, 
є смиренною перед Ним. У кожного з нас є свої уявлення 

про життя. Адже ми не є молодими й маємо певний жит-
тєвий досвід; у нас є досвід спілкування з іншими людьми 
і ми здобули чимало знань. І раптом приходить до нас Ісус 
і каже: «У Мене є інше бачення, у Мене є інше розуміння. 
Це – Моя істина». Людина, яка покладається на Господа, 
каже: «Те, що Ти мені кажеш, суперечить моєму досвідові 

й знанням, але оскільки Ти кажеш це мені, то я поступати-
му саме так і йтиму прокладеним Тобою шляхом». Так ми 
виявляємо довіру до Бога. У тебе є безліч причин, аби по-
ступити по-іншому, але ти поважаєш Заповіді, ти ставишся 
з повагою до Божого Закону, тому кажеш: «Це – Божа воля і 
я буду виконувати її».   

Отже, уповаймо на Господа й покладаймося на Його сло-
во. 

Ми вповаємо також на Божу любов. Ми не завжди ро-
зуміємо Божі діяння. Мені також годі їх збагнути. Я нерідко 
дивуюся тому, що Бог робить, але не взмозі пояснити це. 

Однак, я вповаю на Бога і покладаюся на Його любов. Ми 
знаємо: усе, що Бог робить, має на меті привести нас у Його 
Царство. 

Я не маю жодного уявлення, чому Бог діє саме так, і не 
можу дати цьому жодного пояснення. Але я довіряю Богові. 
Я знаю, Він бажає привести мене у Своє Царство. Ось чому 
я уповаю і покладаюся на Нього. Покладаймося на Божу 
любов, зберігаймо Йому вірність і слідуймо за Ним. 

Покладатися на Бога означає також покладатися на 
Його силу й потугу. Нещодавно ми відзначали Вос-
кресіння Ісуса Христа і з цієї нагоди я наголошував: 

«Той, Хто оживив Ісуса з мертвих, спроможний зробити 
все. Для Бога немає жодних перепон. Воскресіння Ісуса 
свідчить про це. Бог робить усе, що забажає. Бог виконує 
те, що обіцяє. Отже, довіряймо всемогутньому Богові. Для 
Нього немає нічого неможливого». 

Молоді люди не раз запитують у мене: як відбуватиметься 
Перше Воскресіння? Як можна його собі уявити? Воно буде 
неперевершеним! А як саме воно відбуватиметься? – Я не 
знаю. Я не маю також жодного уявлення про те, як Бог вос-
кресив Ісуса з мертвих. Однак це відбулося? Адже для Бога 
немає нічого неможливого. Отже, довіряймо Його владі. 

Далі в нашому тексті йдеться про «надію в Господі». Надія 
– це прекрасне слово. Що воно означає? Надіятися на те, що 
Бог обіцяне виконає. Він обіцяв повернутися вдруге і взяти 
нас до Себе. На це ми покладаємо свою надію. 

Ми не просто чекаємо, що це колись відбудеться. Ми аб-
солютно впевнені, що Господь повернеться. Ми довіряємо 
Богові й чекаємо, що виповниться дана Ним обітниця. Про 
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                Уповати на Господа – означає 

              покладатися на Його слово.

          Людина,   яка довіряє Господові й вірить  

у Його слово,   є смиренною перед Богом. 
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це ми не тільки ведемо мову, а це є смислом  і метою нашого 
життя. 

Ми готуємося до Другого Пришестя Господа. У Першо-
му послання Івана мовиться: «І кожен, хто має на Нього цю 
надію, себе очищує, так само, як і Він чистий …» (1-е Івана 
3, 3). Ми працюємо над власним спасінням і впевнено та з 
надією чекаємо на Друге Пришестя Ісуса Христа.  

Що стосується мене, то можу сказати, що в цьому від-
ношенні в мене є ще багато роботи. Треба ще багато чого 
здолати, треба освячувати себе й намагатися бути подібним 
до Ісуса. Саме над цим я працюю. Працюймо над власним 
спасінням. Якщо людина надіється і чекає, то є активною. 

Наша надія ґрунтується на Господній милості. Ніхто з нас 
не здатний заслужити на спасіння. Ми тільки надіємося на 
Господню милість. Саме про це писав апостол Петро в од-
ному зі своїх послань: «Надійтеся повнотою на благодать, 
що вам буде принесена в об᾽явленні Ісуса Христа» (1-е Пе-
тра 1, 13). Саме таку надію ми плекаємо. 

Ми не твердимо, що є кращими від інших людей. 
Ми не вважаємо, що своїми власними ділами, за-
слугами чи поступками здатні осягнути спасіння. 

І якщо нам хтось каже: «Як ти можеш твердити, що потра-
пиш на небеса? Поглянь на себе зі сторони!», то ми даємо 
відповідь: «Так, я знаю про це! Але я покладаю свою надію 
на Христову благодать». Отже, виявляймо смирення, просі-
мо прощення для себе й прощаймо своєму ближньому. 

Ми маємо «надію в Господі». Це означає, що ми надіємо-
ся на Його славу. Вона є неперевершеною. Ми віримо, що 
Божа слава, як і слава Божого царства перевершить будь-я-
ке людське уявлення. На землі є чимало речей, які нам годі 

виразити людськими словами. Хоча вони реально існують. 
То якими словами можна передати Божу славу? Вона є та-
кою величною й прекрасною, що її годі збагнути. Отже, 
коли людина покладається й надіється на Бога, то зазнає 
істинне благословення.

Коли мова заходить про благословення, то чимало людей 
думають так, як думав колись народ Ізраїлю: благословен-
ня, це якщо тобі живеться добре, якщо ти є успішним і в 
тебе є гроші. Однак, благословенною є та людина, яка має 
духовні скарби. У нашій цитаті зокрема мовиться: «Щасли-
вий [благословенний] чоловік, який на Господа вповає і чия 
надія в Господі. Він, немов дерево, посаджене над водою, що 
до потоку простягає своє коріння; як прийде спека, воно не 
боїться, і листя його зеленіє; під час посухи йому байдуже, 
воно не перестає родити». Звучить дещо дивно, чи не так? 
«Благословенний чоловік …», який зносить спеку й посуху, 
а також інші труднощі. Це, однак, не означає, що людина, 
яка покладається на Господа, щодня страждає і зазнає не-
щастя. Але їй також доводиться проходити через випробо-
вування, потрапляти в скрутні ситуації чи переживати не-
легкі часи. Але саме тоді проявляється Боже благословення. 
Тоді він, «немов дерево, посаджене над водою, що до потоку 
простягає своє коріння ...». Прекрасна метафора, яка нерід-
ко вживається у книгах Старого Заповіту. Саме таке благо-
словення Бог передбачив для нас. Людина, яка покладаєть-
ся і надіється на Бога, подібна до такого дерева. Воно сягає 
своїм корінням глибоко аж до води, до життєдайного дже-
рела, яке існує за будь-яких обставин. Це – неабияке бла-
гословення для віруючої людини: вона, що б не трапилося, 
не втрачає зв᾽язку з Господом. Вона, що б не відбувалося, 
упевнена, що Бог знаходиться поруч, що Він завжди при-
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       Ми щиро покладаємо свої надії на милість,   яку Ісус Христос 

                                       подарує нам під час Свого Другого Пришестя.
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сутній і приходить на допомогу. У найважчі хвилини сво-
го життя така людина знає: Бог перебуває на моїй стороні. 
Хіба це не є безцінним благословенням? 

Це не просто цікаві історії, а цьому є чимало прикладів. 
Людині, яка покладається на Господа, не треба боятися 

спеки. Їй не треба боятися в час випробовувань, негараз-
дів чи нужди. Віруючій людині також доводиться зазнавати 
страждань. Ісус вельми сумував, коли бачив страждання чи 
смерть (Від Матвія 26, 38). А ми не є сильнішими від Ісуса. 
Абсолютно нормально, що нам доводиться страждати і що 
ми хворіємо. Ми сумуємо, бо колись нам доведеться помер-
ти. Смерть не викликає в нас радості. Але таким є людсь-
ке буття; і це є нормально. Я не знаю, як ви, але я не хочу 
страждати, я не хочу помирати. Утім, благословення – це 
щось інше. Людина, яка довіряє Богові, яка покладає свою 
надію на Нього, дивиться дещо масштабніше. Продовжи-
мо приклад з хворобами й смертю. Так, вони викликають 
у нас жах! Боже, якщо можливо, убережи мене від них! Але 
Бог дивиться також масштабно. Він бачить не тільки біду 
й випробовування, а й більше. У минулому я не раз казав 
дітям: «Коли приступає до тебе стана й каже: «Тепер тобі 
доведеться страждати», то ви маєте завжди ставити йому 
одне й те ж запитання: «А що буде потім?»

Так, ми старіємо; прийде час, і ми не зможемо, як рані-
ше, поратися із справами. Це недобре. Ми починаємо 
хворіти й страждаємо від цього, і це також недобре. 

Але що буде потім? Прийде час і нам доведеться померти. 
А що потім? Потім ми потрапляємо в потойбічний світ. А, 
ось як! А потім? Потім прийде Ісус. А потім? Потім Він візь-
ме нас у Своє Царство. Ось як! А потім? А потім ми осяг-
немо вічне єднання з Ним – а також блаженство. О, а це 
щось зовсім інше! Прекрасна історія. Але, брати й сестри, 
ми віримо в це. Це – наша віра. Ми, звісно, боїмося страж-
дань, хвороб, старості й смерті. Однак, цим історія не за-
вершується.  

Людина, яка покладається на Бога, бачить масштабніше, і 
знає: Ісус гряде. Він покладе край будь-яким стражданням. 
Він остаточно здолає смерть і подарує прекрасну вічність. Я 
знаю, що не всім подобається те, про що я зараз веду мову. 
Вони гадають, що я розповідаю про це, аби люди мали мрію. 
Однак, це – не мрія. Це – моя віра. Це – моє переконання. Я 
глибоко переконаний, що саме так усе відбудеться. 

Це – благословення, яке осягне людина, яка з довір᾽ям 
ставиться до Бога й надіється на Нього. У неї є турбо-
ти, але вона не боїться майбутнього. Вона знає, що Бога 
ніщо не зупинить, що Він виконає Свій план. Страждан-
ня і навіть моя смерть не перешкодять моєму спасінню. 
Історія завершиться тим, що я разом з близькими мені 

людьми осягну єднання з Ісусом. Це – неймовірна втіха. 
Таким є благословення віруючої людини: «… під час по-

сухи йому байдуже, воно не перестає родити». Так, нам до-
водиться переживати час посухи. Ви добре знаєте, про що я 
веду мову. Час посухи – це в переносному значенні час, коли 
ми не отримуємо того, що, як гадаємо, мали б неодмінно 
отримати. Бог не відповідає на твої молитви – посуха! Твої 
побажання не здійснюються – посуха! Тобі щось треба, а ти 
не отримуєш – посуха!

Але віруюча людина приносить плоди навіть тоді, 
коли не отримує того, що потребує, про що молить-
ся і просить у Бога. У неї, здавалося б, немає причин 

виявляти вдячність, дійсно – ні, але вона все ж є вдячною. 
Бог не відповідає на її молитви – а вона все ж виявляє вдяч-
ність. Вона вдячна за Господню милість, за Його благосло-
вення й обіцяне майбутнє. Вона зберігає вірність. Її серце 
навіть у важкий час сповнене радістю. Чому? Бо вона від-
чуває присутність Бога. Вона радіє, бо знає: Бог присутній. 
Це – плід миру й радості. 

У час посухи люди не отримують того, що, як вони гада-
ють, неодмінно мали б отримати. 

Кожний із нас має виконати певне завдання. Служителі 
церкви виконують покладене на них доручення; учителі 
виконують свої доручення. Батьки виконують також свої 
завдання. Будь-який християнин зобов᾽язаний виконува-
ти певне доручення. Ми вважаємо, що нам, аби виконува-
ти доручення, треба мати певні засоби й аби склалися від-
повідні передумови. Якщо створені передумови, якщо ми 
забезпечені відповідними засобами й складаються сприят-
ливі умови, то ми можемо виконувати дане нам доручення. 
Таким є наше уявлення. Так притаманно думати людям. У 
мене є таке ж уявлення щодо виконання свого доручення 
як Першоапостола. Для цього я маю мати те чи інше і мають 
бути створені певні передумови … Інакше, нічого не вийде! 

Але людина, яка надіється на Бога, знає: не я, а Бог ви-
конує все! І якщо Бог каже мені, що я маю виконати це, то 
я зможу. Саме так вона виконує своє доручення, служить 
Богові і виконує поставлене Ним завдання. Навіть якщо не 
створені передумови, навіть якщо з людської точки зору 
складаються несприятливі обставини, то така людина все ж 
продовжує працювати і за будь-яких обставин служить Бо-
гові. Якщо Бог цього бажає, то я виконаю за будь-яких об-
ставин. Отже, це – благословення, якщо маєш переконан-
ня: «Я виконаю це, бо Бог цього хоче, виконаю за будь-яких 
обставин. Навіть якщо мої побажання не будуть виконані, 
навіть якщо я не матиму необхідних засобів і буде неспри-
ятливий час. Я просто працюватиму над цим!» 

Така людина приносить духовні плоди, зокрема – плід 
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Якщо люди не реагують на любов, яку ми проявляємо до 
них, то це засмучує нас; однак, продовжуймо усе ж люби-
ти їх! Не переставаймо працювати над їхнім спасінням. Ми 
звіщаємо Євангеліє Ісуса Христа. Ми свідчимо про Ісуса 
Христа. Ми молимося за спасіння свого ближнього і роби-
мо все від себе залежне, аби показати їм шлях до Ісуса і про-
класти його їм. Не здаваймося! Виконуймо покладене на 
нас доручення, навіть якщо ніхто не відгукується на наше 
запрошення, якщо ніхто не звертає на нас увагу й не реагує 
на нас. Це – також благословення. 

Дорогі брати й сестри, я не бажаю проводити тривалу 
проповідь. Але важливо, аби всі ми знали, чого Бог очікує 
від нас, що ми маємо робити і якими ми маємо бути. Навіть 
якщо ми не розуміємо, чому Бог так діє, то довіряймо Йому, 
довіряймо Його слову і покладаймося на Його любов. 

Після співпроповідей Окружного апостола та поміч-
ника Окружного апостола Першоапостол сказав: Ви 
знаєте, що помічник Окружного апостола Мханго похо-
дить із Малаві, країни, яка зараз переживає важкий час. 
Люди зазнають там неабияку нужду, там поширюють-
ся різні хвороби. Я захоплююся братами й сестрами цієї 
країни, які продовжують зберігати вірність і прихильність 
Господові. Я вдячний, що маю таких братів і сестер. Мушу 
зізнатися, що вони надихають мене. Коли я, буває, дещо 
втрачаю силу духу, то думаю про братів і сестер цієї краї-
ни; думаю про вас тут, і це я кажу вам не для красного 
слівця. Ні! Це – правда! Тоді я кажу собі: «Не зупиняйся! 
Продовжуй!»

Апостоли підкреслили, що наше богослужіння укріпило 
довіру й надію на Господа. Це відбулося завдяки слову й 
діянню Святого Духа. Святе Причастя також укріпляє нас. 
Ми спільно святкуємо Святе Причастя на спомин про Ісу-
са Христа. Він бажає, аби ми пам᾽ятали про Його життя, 
про Його вчення і про Його жертву. Отже, саме так відзна-
чаймо Святе Причастя й укріпляймо свою довіру й надію 
на Господа. 

Довірмося Божій любові! Він не забуде і не знехтує то-
бою. Пам᾽ятаймо про те, що у Нього було б безліч причин 
мовити: «Годі, вистачить, вони не заслужили на це! Вони 
не прийняли Мене. Вони засудили Мене, хоча Я не був 
винен; навіть Мої друзі покинули й зрадили Мене. Годі!» 
Він свідомо взяв на Себе страждання і смерть. І ніщо не 
було для Нього надто важким. Він з любові до нас довів 
усе до переможного кінця. А ти гадаєш, що Він зречеться 
тебе? Він довів, що Його любов є настільки великою, що 
Він ніколи не залишить нас напризволяще. Він любити-
ме нас до самого кінця. Довірся Його любові! У нас немає 
причини гадати, що Ісус перестав любити нас. Він довів 
Свою любов і свідомо пішов на страждання і смерть. Він 
зробив усе від Себе залежне. 
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ПОМІЧНИК 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА 
АРНОЛЬД МХАНГО:

На початку помічник Окруж-
ного апостола зупинився на 
природній катастрофі, яка 
обрушилася нещодавно на 
Малаві, і сказав, що він сам 

постраждав від неї. Його дім також затопило. Чимало 
біженців із сусідньої країни тимчасово поселилися в 
місці його проживання і можна було бачити, як вони 
виготовляли й випалювали глиняний посуд. Після 
випалювання посуд ставав міцним і придатним для 
використання. Подібне, продовжував він, відбуваєть-
ся з братами й сестрами його країни, які пережива-
ють сьогодні нелегкий час. Це – випробування, мета 
якого укріплення їхнього достоїнства.  

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ПЕТЕР ШУЛЬТЕ:

Окружний апостол Шуль-
те зупинився на двобої 
Давида й Голіафа. Давид 
ішов на цей бій упевнено 
й з довір᾽ям, Голіаф також 
виступав твердо й рішуче. 

Однак між обома існувала велика різниця, про яку 
Давид прямо сказав: «Ти йдеш на мене з мечем і 
довгим списом і коротким. Я ж іду на тебе в Ім᾽я 
Господа Сил» (1-е Самуїла 17, 25). Давид, як пояс-
нював Окружний апостол, був далеким від доско-
налості, й сумніви не раз долали його, однак його 
перевагою була довіра до Бога. Незважаючи на його 
недоліки й хиби, він ніколи не сумнівався в тому, 
що Бог був разом з ним. Тому Бог щедро благосло-
вив його. 

любові. Нам, людям, властиво любити людей, які відповіда-
ють на нашу любов. Якщо людина не відповідає на нашу 
любов, то ми кажемо: «Немає смислу? Облиш його!» З люд-
ської точки зору це абсолютно нормально. Однак, серце 
благословенної людини сповнене Божою любов᾽ю і вона не 
може не любити. Вона любить навіть тих людей, які не від-
повідають на її любов. Вона продовжує любити, як це робив 
і робить Ісус. 
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Ми довіряємо Божим слову, любові й владі. Ми по-
кладаємо свою надію на обітницю Ісуса, на Його 
милість і на об᾽явлення Його слави.

Ісус давав Своїм учням чимало обітниць. Коли Його 
схопили, засудили й розіп᾽яли, то учні думали: «Ми 
повірили в Нього, а Він не виконав обіцяного; сила зла 
виявилася більшою. Він не зміг звершити Свій план». 
Однак, Ісус довів, що ніхто не зміг перешкодити Йому 
виконати обіцяне. Він і сьогодні продовжує викону-
вати обіцяне. Довірся Його владі. Він бажає привести 
тебе у своє Царство, і ніхто не може перешкодити Йому 
в цьому. Він довершить Свій план. Довірся Йому!

Згадайте про учнів Ісуса Христа: Він вибрав їх, аби 
заснувати Свою Церкву. Жоден з них не був доскона-
лим, але Він довірив їм Свою справу, Свою Церкву. 
Коли ми дивимося сьогодні на церкву, на її видиму 
сторону, то бачимо, що не все є досконалим. Ми ба-
чимо, що служителі Господа нерідко виявляють слаб-
кість, і не все відбувається так, як має бути: і те не так, 
й інше – не так … А громади? Ах, якби ти знав, що 
там відбувається? Нерідко брати й сестри кажуть мені: 
«Першоапостоле, ти знаходишся так далеко, десь у 
своєму офісі в Цюріху. Якби ти знав, що в нас коїться!» 
- Я не глупий і добре знаю, що відбувається! Однак. 
я довіряю Господові. Це – Його, а не моя справа. Він 
довершить Свою справу, хоча має в розпорядженні 
недосконале знаряддя. Я довіряю Йому. Усі  ми є недо-
сконалими й жалюгідними грішниками, однак Господь 
усе ж довершить Свою справу. Він подарує нам спасін-
ня, бо Його справа – це справа відкуплення. Покладай-
ся на Його милість!

Звісно, усі ми є слабкими й не раз втрачаємо силу 
духу. Ми бажали перемогти гріх, бажали служити Го-
сподові, бажали виконати Його справу й не впоралися 
з цим. Не втрачай сили духу! Довірся Господові! Саме 
Він мовив: «Я вибрав тебе і ти впораєшся з поставле-
ним завданням!» Довірся Господові! Сьогодні Він по-
збавить тебе тягаря і дасть тобі шанс, аби ти зробив 
ще одну спробу. Довірся Господові! Покладися на Його 
милість! Ще не пізно. Навіть якщо ти звершив вели-
кий злочин, Він простить його. Він простить усе, якщо 
ти попросиш у Нього милості й покаєшся. Господь 
спроможний змити з тебе будь-який гріх, так, неначе 
його й не було. 

Брати й сестри, думаймо про Ісуса і розмірковуй-
мо над Його життям, ученням, жертвою і воскресін-
ням. Тоді ми усвідомимо, що в нас немає причини не 
довіряти Йому. Ми покладаємо свою надію на те, що 
Ісус Христос, Воскреслий, є нашим Господом й Учите-
лем.                                                                                           n

Зверення Першоапостола до апостола Аллі-
стера Кріла (ліворуч) перед його проводами на 
заслужений відпочинок 
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Як ти мені – так я тобі! Я не слабак і 
не дозволю, аби до мене так стави-
лися. Це несправедливо! – Будь-яка 
людина прагне, аби до неї відноси-

лися справедливо. Лише тоді її душа знахо-
дить спокій. Справедливість передбачає рів-
ноправ’я, яке ми переважно використовуємо 
на власну користь. Якщо ближній образив 
мене, то я відповідаю йому тим самим. Лише 
тоді я можу полегшено зітхнути й приступи-
ти до виконання своїх повсякденних справ. 
Адже справедливість відновлено. 

А коли в ближнього зовсім інше бачення? 
І він, імовірно, потайки задумав відомстити 
мені?

У правовій державі тільки держава має 
право на застосування влади – щонаймен-
ше, теоретично. Однак, підступні, зухвалі й 
незначні приниження, які використовують 
ворожі сторони, є дріб’язковими навіть для 
судочинства. Вони є аморальними, але за них 
не карають. 

Правова держава значною мірою сприяє 
тому, аби люди не вдавалися до помсти. Од-
нак, найкраща правова система не в змозі 
здолати як образу, так і підлість. Люди про-
довжують мстити один одному й не несуть за 
це жодного покарання. Тому помста продов-
жує жити в людському серці. Хіба ви не віри-
те? Зазирніть у соціальні мережі, подивіться 
телевізор чи почитайте пресу. Зловтіха, обра-
зи й інша мерзота правлять сьогодні балом. 
А жертви цькування на роботі можуть також 
розповісти чимало.  

Багато людей отримують істинне задово-
лення тільки тоді, коли злочинець лежить 

перед ними ниць і зі сльозами визнає свою 
поразку.    

Тому нелегко виконувати вимогу апостола 
Павла: «Самих себе не відомщайте, любі, а 
дайте місце гніву, написано бо: «Мені нале-
жить помста, Я відплачу, – говорить Господь. 
– Але коли твій ворог голодує, нагодуй його; 
і коли має спрагу, напій його». Але при апо-
столові Павлові не було ще правової держа-
ви, яка захищала людське право. Тому вимога 
апостола Павла є революційною. Хто читає 
Євангеліє, той розуміє, що спонукана апосто-
лом докорінна зміна свідомості викликана 
вимогою Ісуса: «Любіть ворогів ваших!» Так, 
саме цього Господь вимагає від Своїх учнів. 
Надзвичайно важко виконати цю вимогу й 
казати: «Я люблю Бога!», але водночас не лю-
бити свого брата й бажати помститися йому? 

Така вимога Господа, здавалося б, перевер-
шує будь-яку людську спромогу. Нам, аби ви-
конати її, треба міняти своє мислення. Адже 
ми, як правило, вважаємо, що справедливість 
відновлюється тоді, коли ми поступаємо за 
принципом: око за око, зуб за зуб. Ми отри-
муємо задоволення тільки тоді, коли бачимо, 
як страждає людина, яка заподіяла мені біль. 
Тільки тоді наша душа знаходить спокій. 
Саме так поступає ветхий Адам. 

Учні Господа мають міняти подібне мис-
лення. Любити свого ворога не тільки тоді, 
коли ти відімстив йому, а й тоді, коли він 
продовжує завдає чималих страждань. Чесно: 
так жодна людина не зазнає спасіння. Однак: 
для Бога немає нічого неможливого. Госпо-
ди, будь милостивий до нас. І віддай нам за це 
Своєю любов’ю. 

Ти за це поплатишся!
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ЖИТИ ВІРОЮ  | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

МІРКУВАТИ –
СЛІДУВАТИ
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Подивитися розважальну телепередачу про острів 
Мадагаскар – це одне, а відвідати його, поспілкува-
тися з місцевими жителями й отримати інформа-
цію з перших рук – це інше. При цьому мимоволі 

виникають суперечливі почуття, про які писав ще апостол 
Павло: «… я навчився задовольнятись тим, що маю. Умію 
бути в упокоренні, умію бути і в достатку…» (Филип᾽ян 4, 
11-12). Тут, на острові, відчуваєш неймовірну велич Божих 
милості, терпеливості, любові й турботи про людей.  

У Мадагаскарі Господня справа розвивалася так, що по-
стійно відчувалася присутність Бога. Острів розвивається 
стрімкими темпами і міняється від країни кам᾽яного віку 
до сучасної країни. Прогрес рівня життя й розвиток віри, 
звісно, не можна порівняти, бо одне є сталим і незмінним: 
непорушна вірність Бога щодо виконання Ним обітниць.  

Коли Регіональна церква «Південна Німеччина» розпо-
чала у 1984 році тут місіонерську діяльність, то вже були 
закладені основи християнської віри. Сьогодні опіку над 
островами Індійського океану здійснює Регіональна церк-
ва «Південна Африка», яку очолює Окружний апостол 

Джон Кріл. Він узгоджує план розвитку країни з Першо-
апостолом.  

Мешканці Мадагаскару живуть в основному завдяки 
вирощуванню рису, який є водночас основним продуктом 
їхнього харчування. Країна вирощує рис значно довше й 
ефективніше, ніж інші країни африканського континенту. 
Цього місцеві фермери домоглися завдяки запроваджен-
ню новітніх методів водопостачання рисових плантацій. 
На них двічі на рік між зборами урожаю можна побачити 
соковито-зелені рисові пагорби. Більшість місцевого насе-
лення, на жаль, не оцінює цього Богом дарованого природ-
ного багатства. Молоді люди нерідко продають свої рисові 
угіддя або, замість вирощувати рис чи інші сільгосппро-
дукти, зводять на них будинки. Швидка й невпорядкована 
забудова острова руйнує його первозданний ландшафт. 

Незважаючи на поширену в країні бідність, кожен член 
нашої церкви має причини, аби славити Бога й дякувати 
Йому за вірність. Через діяння Святого Духа Бог невпин-
но продовжує просвітлювати й утішати душі, наставляти 
їх на путь праведний й виявляти турботу про них. Завдя-
ки проповіді, Святому Причастю і живому спілкуванню 
віруючі зазнають духовні укріплення і довершення. На 
жаль, не у всіх членів церкви є Катехізис нашої церкви. Ба-
гато священників перебувають у старшому віці. Тому ми 
працюємо сьогодні над тим, аби залучати до Господньої 
справи молодих і перспективних братів у сані, і таким чи-
ном забезпечити духовне майбутнє Мадагаскару. Ми всі 
разом хвалимо й славимо Божу вірність.  

Патрік Мкхваназі

Божа вірність
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ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 02.12.1963 р.
ПРОФЕСІЯ: менеджер-будівельник
АПОСТОЛ з 19.05.2002 р. (Окружний апостол 2012-2016) 
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Південна Африка, Ботсвана, Фолк-
лендські острови, острови Св. Єлени, Лесото, Мадагаскар, 
Мавританія,Майотта, Мосамбік, Намібія, Реюніон, Родрігес, 
Сейшельські острови й Свазіленд

ПОМІЧНИК ОКРУЖНОГО 
АПОСТОЛА
ПАТРІК МХВАНАЗІ

Окружний апостол Мкхваназі під час поїздки в Мадагаскар: з братами 
й сестрами й з братами у саніФ
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                 СЛОВО Й ВІРА  | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ

апостола
Послання
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Римляни були політеїстичними і вірили у багатьох 
богів. Багатьох римських імператорів вшановували як 
богів, щонайменше – після їхньої смерті. Християни 
вірили тільки в одного БОГА, Отця Ісуса Христа, 

і не поклонялися статуям римських богів, відмовлялися 
приносити їм жертви й заперечували культ імператора. 
Тому вони постійно перебували в конфлікті з державною 
релігією Риму. Імператор віддавав розпорядження щодо 
переслідування християн і визначав його масштаби. 

Поняття «ХРИСТИЯНИН» уперше з’явилося в Антіохії, 
яка знаходиться в Сирії. Спочатку християн вважали 
ГРУПОЮ ВІРУЮЧИХ, ЯКА ВІДКОЛОЛАСЯ ВІД 
ЮДЕЙСЬКОЇ ВІРИ. Тому вони знаходилися під таким же 
захистом, як і юдеї. У 64 році від Р.Х. у Римі сталася нищівна 
пожежа. Імператор Нерон, скориставшись нею, звинуватив 
християн у підпалі й піддав їх безжалісному знищенню. 
Розпочалися масові репресії проти християн. Їх за наказом 
Нерона розпинали на хрестах, кидали на розтерзання звірів 
на аренах цирку. З них виготовляли палаючі смолоскипи, 
якими освітлювали поганські оргії.  На початку ІІ ст. 
християнство вийшло з тіні юдаїзму. Їх почали вважати 
БУНТІВНИКАМИ, бо вони вшановували не імператора, а 
Господа Ісуса Христа.  

Імператор Троян у 112/113 роках від Р.Х. радив своєму 
наміснику у Віфанії Плінію Молодшому поводитися з 
християнами так: під загрозою CМЕРТНОЇ КАРИ їх 
треба тричі запитати, чи є вони християнами. Якщо вони 
підтверджували свою приналежність до християнства, то 
їх страчували. Якщо вони приносили жертву римським 
богам, то отримували прощення за розкаяння, і їх 
відпускали. Християн виявляли тільки за ПРИВАТНИМИ 
ДОНОСАМИ. Це розпорядження діяло до середини ІІІ ст., 
однак не мало сили закону. При цьому імператор забороняв 
брати до уваги анонімні й бездоказові доноси. Адріан (117-
138 рр. від Р.Х.) був першим римським імператором, якому 
надсилалися так звані АПОЛОГІЇ (християнські твори на 

захист певної теорії чи особи, звеличування, виправдання). 
Їхніми авторами (апологетами) були освічені християни-
філософи, які з допомогою вагомих аргументів намагалися 
довести, що християнство як РЕЛІГІЯ НЕ СТАНОВИТЬ 
ЖОДНОЇ ЗАГРОЗИ.

У ІІІ ст. від Р.Х. економічна ситуація й умови життя в 
Римській імперії погіршилися. Імператори змінювали 
один одного: їх зводили на трон і за короткий проміжок 
часу страчували. Народ шукав, хто був винен у нелегкій 
ситуації, яка складалася. НАРОДНИЙ ГНІВ обрушився на 
християн. Народ вважав, що християни своєю відмовою 
служити їхнім богам ставили під загрозу існування імперії. 

У 249 році від Р.Х. імператор Децій запровадив 
ОБОВ’ЯЗКОВІ ПУБЛІЧНІ ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ 
римським богам. Людину, яка відмовлялася від неї, карали 
й навіть засуджували до страти. Імператор Валеріан у 257 
році від Р.Х. посилив гоніння на християн. Він мав на меті 
знищити християнську церкву як інституцію, її земельні 
наділи й споруди, а також церковних служителів. 

За часів імператора Діоклетіана спалахнуло останнє, але, 
вочевидь, найжорстокіше гоніння християн. Між 303 та 
311 роками від Р.Х. за його наказом були ЗРУЙНОВАНІ 
ХРИСТИЯНСЬКІ ЦЕРКВИ, СПАЛЕНІ ХРИСТИЯНСЬКІ 
ТВОРИ Й ЗАБОРОНЕНО ПРОВЕДЕННЯ 
БОГОСЛУЖІНЬ. Згодом Діоклетіан розпорядився 
арештовувати християн і катувати їхніх духівників.

У 311 році від Р.Х. ХРИСТИЯНСТВО ДОЗВОЛИЛИ ЯК 
РЕЛІГІЮ. За часів правління Константина починаючи з 313 
року від Р.Х. християнам були повернені в користування 
конфісковані раніше молитовні споруди й майно, а 
християнським священникам - сани. Тоді запанувала 
ЗАГАЛЬНА РЕЛІГІЙНА СВОБОДА, яка поширилася й на 
християн.

І тільки в 380 році від Р.Х. у час правління імператора 
Теодозія християнство оголосили ДЕРЖАВНОЮ 
РЕЛІГІЄЮ.  

Переслідування християн 
у Римській імперії
Після П’ятидесятниці християнство як світова релігія почало ширитися Римською 

імперією. Поява й поширення християнства викликали невдоволення у певних верств 

суспільства.

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

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»

15НС, 9/2019
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Аліна зажурено дивиться у вікно. На вулиці її подруга Ніна танцює з морозивом у руці під стру-
менями газонного оприскувача. Аліна бажає приєднатися до неї, але сьогодні неділя і їй треба 
йти в недільну школу. Дівчинка залюбки слухає біблійні історії і любить гратися в біблійні ігри 
чи майструвати щось своїми руками. От тільки, аби не була така гарна погода й не доводи-
лося втратити розвагу з подругою! Батьки дозво-
ляють Аліні зробити свій вибір – як їй тепер 
поступити?

Чи треба мені сьогодні йти 
в недільну школу?

ДОПОМАГАТИ ДІТЯМ ПРИЙМАТИ ПРАВИЛЬНІ РІШЕННЯ
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ПРО АВТОРА: Наталія Вольф є учителькою почат-

кових класів з фізкультури, математики й німецької 

мови та працює в одній із початкових шкіл Німеч-

чини. Вона є заміжньою і має трьох дітей. Разом зі 

своїм чоловіком вона очолює окружний дитячий 

хор, і є учителькою недільної школи й керівником 

дитячого хору громади 

м. Швеннінґена (Німеччина).
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Б
удь-яке прийняте рішення цілковито залежить 
від самої людини, яка його приймає, від законів 
і заборон, а також від норм моралі. На нашу 
поведінку впливають діючі закони, моральні й 

суспільні принципи суспільства, в якому ми живемо, а 
також цінності, які прищеплювали нам змалечку і які 
визначають нашу культуру й віру. На думку американ-
ського психолога Лоуренса Кольберга, мораль існує 
там, де беруть до уваги життя й інтереси людей, які 
оточують нас. При цьому важливо не нехтувати влас-
ними інтересами й робити на них ставку. І все ж нам 
треба з повагою ставитися до ближнього. Від нашого 
морального розвитку залежить, які цінності й норми 
ми сповідуємо, і що вважаємо добрим і правильним. 

Моральна оцінка

У своїх дослідженнях, присвячених здійснен-
ню моральної оцінки, Кольберг виходив з того, що 
кожна людина плекає в собі дві різні мотивації: з 
одного боку, своє «я», яке полягає в роботі над осо-
бистісною ідентичністю, а з іншого, спільне «ми», 
яке є виявом солідарності. Нашою метою є, з одного 
боку, здобути самостійність – людина вчиться са-
мостійно й критично мислити (як закликав апостол 
Павло: «Усе перевіряйте; тримайте те, що добре» 
(1Солунян 5, 21), а з іншого, ставати зрілими, тобто 
працювати над здатністю позиціонувати й форму-
вати власне бачення світоглядних речей. При цьому, 
перш ніж мати таке власне бачення, треба вивчити й 
переосмислювати їх.

Авторитаризм у вихованні, у керівництві грома-
дою чи в політиці з урядом, якого не можна крити-
кувати, заважає здоровому розвитку людини. Так 
не виховується почуття колективізму, для розвитку 
якого вкрай необхідні комунікабельність, співчуття, 
турбота й солідарність. Кожен з нас може запитати 
в себе, які з цих двох полюсів – «я» чи «ми» – є в ньо-
го особливо виражені, і над яким ще треба працюва-
ти. Так, «люди-одинаки» можуть постановити собі 
за мету цілеспрямовано шукати контактів з іншими 
людьми, а люди, які вважають себе «колективіста-
ми», працюють над власною самостійністю.

Етапи морального розвитку

На думку Кольберга, формування моральної сві-
домості людини проходить через кілька етапів (5 чи 
6); завжди в одному й тому ж напрямку, не оминаю-

чи інших. Із кожним наступним етапом власне суд-
ження людини стає дедалі глибшим й осмисленим. 
Дослідження різних культур і суспільств показали, 
що маленьким дітям незалежно від країни прожи-
вання притаманні аналогічні моральні принципи. 
Діти у віці чотирьох-п’яти років думають тільки про 
особисті потреби й бажання, тому їм властива така 
філософія моралі: «Добрим і правильним є те, що 
я хочу й що мені подобається. Справедливо, якщо 
я отримаю те, чого бажаю». Для розвитку дитини є 
однаково важливими як відмежування від інших ді-
тей і наполягання на власній правоті, так і розумін-
ня меж дозволеного. Маленькі діти не розуміють 
потреби інших і реагують на них тільки тоді, коли 
ці не порушують їхні власні потреби. На цьому 
етапі дитина може дати свою іграшку іншій тільки 
тоді, коли сама не грається нею. У цьому віці діти 
вчаться маніпулювати, обманювати й сваритися з 
метою задовольнити власні потреби. Тут хоч і треба 
встановлювати межі дозволеного, але робити це, не 
вдаючись до повчань, а ставитися з розумінням до 
даного етапу морального розвитку дитини. Батькам 
треба пояснювати дітям потреби інших дітей і від-
повідно наставляти свою дитину. Діти на цьому ета-
пі реалізують власні почуття й потреби й нездатні 
розуміти Божі заповіді.

Етап 1: уникати покарання

На першому етапі діти знаходяться у віці приблиз-
но між п’ятим і сьомим роком життя. Вони беруть 
приклад з осіб, які є для них авторитетом (батьки, 
шкільні вчителі, учителі недільної школи). Правил, 
які встановлюють ці авторитетні люди, вони дотри-
муються не з власного переконання, а для того, аби 
уникнути покарання. Між батьками й дітьми ще не-
має спільних домовленостей, а є послух чи непра-
вильна поведінка; дитина розуміє, що за свою по-
ведінку вона отримає похвалу або покарання. Діти 
вірять у владу й справедливість батьків та дорослих. 
Дорослі є для них захисниками й гарантами світово-
го порядку. Діти вважають, що дорослі завжди ма-
ють рацію і що вони про все знають, а їм, дітям, тре-
ба слухатися їх. Вони впевнені, що дорослі рано чи 
пізно про все довідаються, й призначать їм справед-
ливе покарання за хибну поведінку. Дитина в цьому 
віці потребує яскравих прикладів й, до певної міри, 
наочних висновків: треба кинути на розтерзання 
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звірів злих мужів, які вкинули Даниїла до лев’ячої 
ями, а для друзів Даниїла, що опинилися у вогнен-
ній печі, усе мало закінчитися щасливо. На цьому 
етапі діти залюбки ябедничають: вони не бажають 
пробачити іншому і відчувають себе зобов’язани-
ми розповісти дорослій людині про те, що порядок, 
якого вони дотримуються, порушують інші. Дуже 
важливим для дорослих у цьому випадку бути 
принциповими, інакше для дитини рушиться увесь 
світовий порядок. Дорослим у цей період життя 
дитини не варто показувати свою втому, бо дитина 
вважає їх всесильними і їй буде важко зрозуміти це.

Етап 2: як ти мені, так і я тобі

Другий етап, на думку Кольберга, настає в період 
між восьмим і дванадцятим роком дитини. У цей 
час важливими для дітей стають помста й винаго-
рода за хороші вчинки, вони поступають  за прин-
ципом «Рука руку миє» або «Як ти мені, так і я тобі». 
У період до 12-13-ти років влада батьків, яку діти 
ототожнюють з Божою, стає обмеженою, та все ж 
домінуючою. Батькам треба строго дотримуватися 
моральних принципів; адже діти стають запеклими 
критиками батьків і можуть критикувати їхню хиб-
ну поведінку. Вони стають вельми прискіпливими. 
Притчу про робітників на винограднику вони в цей 
період взагалі не розуміють. Коли їм кажуть, що 
власник винограднику – це метафоричний образ 
Бога, то вони вважають, що Бог є несправедливим і 
може похитнутися в них істинне уявлення про Бога. 

Поки Аліна знаходиться на першому етапі сво-
го розвитку, то ходить разом з батьками до церк-
ви, а після богослужіння радісно розповідає своїй 
подрузі про те, що довідалася і як все пройшло в 
недільній школі. Але якщо один з батьків зали-
шиться вдома або замість церкви піде працювати на 
присадибній ділянці, то Аліна стане перед дилемою: 
батьки власним прикладом демонструватимуть їй 
різні цінності. Як тільки Аліна досягне другого ета-
пу, то, можливо, наполягатиме на тому, аби усі чле-
ни її сім’ї ходили до церкви на богослужіння, а най-
більше – її подруга Ніна. Тоді Ніна не матиме змоги 
гратися на вулиці довше, ніж вона.

Етап 3: справляти добре враження на інших

Приблизно у віці 12 – 13-ти років дітям дуже важ-
ливо, чи схвалюють їхню поведінку та вчинки до-
рослі люди. Діти ще не в змозі свідомо давати оцінку 

загальноприйнятим нормам. Вони дотримуються 
встановлених суспільством правил і не спроможні 
давати їм свою оцінку. Вони, як гадають, поводять 
себе правильно, якщо їхня поведінка подобається 
дорослим. Дитина намагається бути слухняною і 
прагне догодити батькам. У перехідному віці підліт-
ки також прагнуть домогтися визнання однолітків і 
бути улюбленцями в популярних для молоді групах. 
У цей період на притчу про робітників у виноград-
нику вони кажуть: «Він прийняв дивне рішення, 
хоча у нього були добрі наміри». Отже, в цьому віці 
діти в змозі брати до уваги й внутрішню мотивацію 
людини, а не тільки її зовнішню поведінку.

Етап 4: визнання права й порядку

На четвертому етапі розвитку, у віці приблизно 
15 років, юнаки й дівчата орієнтуються на право й 
порядок; для них тепер мають вирішальне значен-
ня чіткі дотримання чітких правил і суспільного 
порядку. На цьому етапі підлітки в змозі визнавати 
інтереси й життєвий досвід інших людей і порівню-
вати їх з власними. Люди, які ще в шкільні роки не 
мали досвіду отримати власне визнання, здебіль-
шого не досягають цього етапу, бо згодом суспіль-
ство рідко надає їм таку можливість. Адже людина 
завжди потребує визнання. Їй потрібно, приміром, 
надати можливість виконувати певні громадські 
доручення, адже саме так вона вчиться поважати 
правову державу й підпорядковуватись їй. На цьо-
му етапі підліткам притаманне статичне мислення. 
Молоді люди ідентифікують себе з усім суспіль-
ством, з культурою свого народу та його вислов-
люваннями, і їм нелегко ідентифікувати себе з його 
нормами й цінностями.

Етап 5 і 6: враховувати благополуччя інших 
людей

На думку Кольберга, не всі дорослі досягають 5 чи 
6-го етапу морального розвитку, коли ставлять під 
сумнів суспільні правила й визнають їх тільки після 
критичного переосмислення.

Тільки високоосвічена людина здатна досягнути 
п’ятого етапу морального розвитку. Така людина 
визнає, що її власне бачення відрізняється від ба-
чення інших людей, а також, що інші точки зору 
мають право на існування. Люди на цьому етапі 
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По тому, як людина вміє вирішувати мораль-
ну дилему, можна зрозуміти, на якому етапі 
морального розвитку вона знаходиться. Ди-
лема – це вирішення складної в моральному 
відношенні ситуації, яка не є однозначною. 
Якщо батьки заохочуватимуть дітей працю-
вати над розв’язанням таких дилем і вести-
муть з ними дискусії про це, то вони будуть 
спроможними наводити аргументи наступ-
ного етапу морального розвитку. Однак, ди-
тина, яка наводить аргументи наступного 
етапу, може щонайменше зрозуміти завдання 
третього етапу. А з завданнями дилем вищо-
го етапу вона не зможе впоратися і не зможе 
взяти участь у дискусії. Під час тренування 
дітей у вирішенні дилем дорослим важливо 
зрозуміти: для розвитку дитини потрібен час. 
Він залежить як від їхнього віку, так і від рівня 
зрілості й передбачає вміння долати кризи, 
недоліки й невдачі.

Приклади моральних дилем:

n Коли Ной заходив у ковчег, то побачив там 
свого сусіда. Він любив його, хоча той не вірив 
у Бога й часто навіть насміхався з Нього. Чи 
залишати Ноєві сусіда в ковчегові?

n Авраам пообіцяв Богові завжди слухатися 
Його порад. Через багато років милостивий  
Бог нарешті подарував йому сина. Чи треба 
Авраамові вбити свого сина й принести його 
Богові в жертву?

n Йосиф зустрів своїх братів у Єгипті. Колись 
вони продали його в рабство в далеку країну 
тільки за те, що він, як вони гадали, дещо хизу-
вався своїми вміннями. Чи може він тепер 
миттю перетворити їх у своїх рабів?

n Йона сидить у човні під час морського бу-
ревію. Він відчуває, що Бог сердиться на ньо-
го і не бажає, аби через нього загинули інші 
пасажири. Та він не вміє плавати.

n Блудний син пасе свиней і розмірковує: «Чи 
повертатися мені додому, хоча я недобре по-
ступив зі своїм батьком?»

оперують аргументами й уміють критично мисли-
ти. Вони не використовують прогалинами закону на 
власне благо, якщо це принесе шкоду ближньому. 
Такі люди орієнтуються на не сформульовані прин-
ципи, які відображають їхній внутрішній стан. На 
цьому етапі можливий міжрелігійний діалог. 

Шостий етап передбачає насамперед не конкрет-
ні, а універсальні етичні принципи моралі, такі як 
справедливість, взаємність і повага до людської 
гідності. Людина, щоправда, орієнтується на вста-
новлені закони, однак її вищою метою є відмовити-
ся від будь-чого, що завдає шкоду ближньому, Така 
людина, приймаючи рішення, враховує не тільки 
власні інтереси й інтереси близьких їй людей, а й 
всього людства й всього Божого творіння.

Невідомо, чи досягне Аліна колись цього етапу 
морального розвитку. Багато людей не піднімають-

ся вище четвертого етапу. Хороші шанси піднятися 
етапами морального розвитку має людина, яка ще, 
будучи дитиною, замислюється над етичними пи-
таннями, які порушуються, приміром, під час за-
нять з релігії; й окрім цього, має солідну підтримку 
з боку батьків.  

Наталія Вольф
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ПЕРЕБУВАННЯ ОКРУЖНОГО 
АПОСТОЛА МІХАЕЛЯ ЕРІХА У М. КИЄВІ

Під опікою Окружного апостола Міхаеля Ері-
ха, який разом з іншими Окружними апостолами 
світу тісно співпрацює з Першоапостолом Но-
воапостольської церкви Жаном-Люком Шнайде-
ром і надає йому підтримку, перебувають понад 
30 країн Центральної та Східної Європи, у тому 
числі Україна, а також Близького Сходу й Афри-
ки. Він, як правило, приїжджає в Україну один раз 
на рік, і  відвідує один із трьох українських окру-
гів – «Україна-Захід», «Україна-Центр» чи «Украї-
на-Схід», допомогу в опіці над якими йому та 
апостолові А. Буднику надають окружні старій-
шини й окружні євангелісти разом з іншими слу-
жителями церкви – пастирями, євангелістами, 
священиками й дияконами. 

З 28 до 30 червня 2019 року Окружний апостол (ОА) 
приїздив з візитом в округ «Україна-Центр», у столич-
ний Київ. У п᾽ятницю, 28 червня 2019 року, у другій по-
ловині дня, Окружного апостола і пастиря Гарца  зустрі-
чав в аеропорту Борисполя відповідальний за духовну 
опіку України апостол А. Будник. Метою перебування 

Окружного апостола було провести зустрічі з апостолом, а також з окружними санами України та їхніми 
дружинами, й наснажити їх на подальшу духовну працю. 

Семінар Окружного апостола М. Еріха 
з апостолом А. Будником та окружними санами України
У суботу вранці, 29 червня, о 10.00 год. у Києві в Управлінському центрі Новоапостольської церкви України 

відбувся семінар для окружних санів. Окружний апостол розпочав його із спільної молитви. В основу духов-
ної частини семінару він поклад біблійну цитату із Євангелії від Івана, 15, 16: «Не ви Мене вибрали, а Я вас 
вибрав і призначив, щоб ви йшли 
і плід принесли, та щоб тривав 
ваш плід, а й щоб усе, про що б ви 
тільки попросили в Отця в Моє 
Ім᾽я, дав вам». Окружний апостол 
М. Еріх зокрема вів мову   про 
наступне: «Кожен із служителів 
церкви добровільно прийняв на 
себе церковне служіння, сан. І все 
ж за цим рішенням стоїть тайна 
Божого обрання. Ми, служителі 
церкви, як і будь-яка душа, яка на-
родилася згори, від Води й Духа, 
покликані приносити духовні 
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плоди. Це стосується по-особливому слу-
жителів церкви, яким довірено здійснювати 
духовну опіку. Саме на цьому наголошував 
Ісус Христос у Своїй промові про виноград-
ну лозу (Від Івана 15, 1-8). Він зокрема мо-
вив: «Хто перебуває в Мені, а Я в ньому, - той 
плід приносить щедро. Без Мене ж ви нічого 
чинити не можете». Такий тісний зв᾽язок з 
Ісусом передбачає наступне: звіщати Його 
послання, Євангеліє; демонструвати плоди 
Христової любові й мати внутрішню спону-
ку для виконання духовних завдань; брати 
приклад з Ісуса та бути готовим, як і Він, йти 
на самопожертву (Від Івана 15, 13). Саме це 
має бути духовним орієнтиром життя і служіння Господніх слуг…». Потім ОА навів, як приклад, деякі плоди 
діяльності служителів церкви й підкреслив: «У час невпевненості нам, служителям церкви, треба бути при-
кладом непорушної віри для ввірених нам душ і мати серйозний намір єднатися з Ісусом Христом. Нам треба 
жити відповідно до Євангелія, бо саме так ми викликаємо до себе їхню довіру. Нам треба водночас спонукати 
як батьків, так і церковних учителів бути прикладом віри для дітей і молоді. Треба регулярно здійснювати 
душпастирську опіку, яка є перевагою нашої церкви, й не забувати про парафіян, які віддалилися від церкви». 
Потім ОА навів цитату апостола Павла про те, що хрещення звільняє нас від посягань гріха: «Тепер же, звіль-
нившися від гріха і ставши слугами Богові, маєте ваш плід на освячення…» (Римлян 6, 22). «Отже, ми повинні 
працювати над своєю святістю, - завершив ОА, – і це завдання усього нашого життя, аж поки ми не осягнемо 
мету нашої віри».

Після духовної частини ОА зупинився на організаційних питаннях церкви й закликав служителів, виконую-
чи служіння, проявляти першу любов. Він зокрема навів цитату з Одкровення 2, 4-5, де у Посланні до ефеської 
церкви мовиться: «Алеж маю проти тебе, що любов свою першу покинув. То згадай, звідки ти впав, і покайся, 
і перші діла роби».

Наприкінці ОА підсумував: «Згадаймо про те, з якими завзяттям, ревністю, радістю та захопленням розпо-
чиналася Божа справа в Україні. А «перша любов» передбачає вияв ревності, радості та завзяття. Якщо їх не 
буде, то не буде нічого!»

Урочисте богослужіння Окружного апостола М. Еріха 
у громаді Києва

Кульмінацією перебування Окружного 
апостола Міхаеля Еріха в окрузі «Украї-
на-Центр» було урочисте богослужін-
ня для громад, яке проходило в неділю, 
30 червня 2019 року, у церкві громади 
Києва. На цю подію новоапостольські 
брати й сестри України чекали майже рік, 
адже ще в 2018 році вони довідалися від 
апостола А. Будника про приїзд у 2019 
році Окружного апостола Міхаеля Еріха. 
На це богослужіння приїхали брати й се-
стри й гості з громад Харкова, Чернігова, 
Рубіжного, Черкас, Житомира, Полта-
ви, Кременчука, Миргорода Березані та 
інших громад округу «Україна-Центр». 
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Окружного апостола, який перед богослужінням прибув до 
церкви разом з апостолом та окружними санами, святково зу-
стрічали діти з квітами й вітальними словами рідною мовою 
високого гостя, що викликало в нього неабиякі радість та захо-
плення.

В основу свого недільного богослужіння Окружний апостол 
поклав цитату з Євангелія від Матвія, глава 24, вірші 3 і 4: «І 
коли Він сів на горі Оливній, Його учні приступили до Нього 
насамоті й запитували: «Скажи нам, коли це буде і який буде 
знак Твого приходу й кінця світу?» Ісус у відповідь мовив їм: 
«Глядіть, щоб ніхто не звів вас».

У вступному слові Окружний апостол звернув увагу присут-
ніх на те, що наступної неділі, 7 липня 2019 року, в усіх громадах 
Новоапостольської церкви проходитимуть богослужіння для 
померлих, а Першоапостол Ж.-Л. Шнайдер даруватиме душам з 
вічності святі таїнства. У Новоапостольській церкві ці таїнства 

здійснюються тричі на рік: у першу неділю березня, липня та ли-
стопада.  «Щодня, - як зазначав ОА, - тисячі людей відходять у потойбічні світи: одні прожили довге життя, 
інші відійшли у вічність ще в молодому віці. Серед них є також діти, які через різні обставини не змогли наро-
дилися і прийти в цей світ. Багато з них не спізнали й не прийшли до Бога. Чи знаємо ми всіх людей, які відій-
шли в потойбічні світи? Серед них є люди, з якими ми плекали тісні стосунки, які жили разом з нами, сприяли 
нашому зростанню й становленню. Є також чимало людей, про яких ми нічого не знаємо, а також – люди, які 
завдавали нам кривду чи інші прикрощі, й поводи-
лися негідно. Як нам бути з ними? Нам треба посту-
пати так, як учив Ісус: прощати! Усім нам треба вчи-
тися прощати. Чи легко – прощати? Адже непросто 
забути й пробачити заподіяну нам біль чи образу. Та 
ми повинні робити все від себе залежне й усе ж про-
щати. Нам треба знову й знову  робити спробу. І тоді 
Бог неодмінно поблагословить наше намагання». 
ОА указав також на важливість молитви за душі з 
вічності: «…прохати в Бога, аби вони стали на шлях, 
який веде до Ісуса Христа. Для таких молитов у нас 
попереду є цілий тиждень».

Потім ОА перейшов до викладу біблійної цитати 
богослужіння і зокрема сказав: «Вихід Ісуса з хра-
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му (Від Матвія 24, 1) показав, що Бог покидає храм. Го-
сподь передрік також зруйнування храму: у 70 р після Р. 
Х. римляни зруйнували його. Після цього Ісус разом зі 
Своїми учнями піднявся на Оливну гору, на якій згідно 
з пророчими передбаченнями відбуватиметься остаточ-
ний Божий суд (Захарія 14, 4). Саме на цій горі учні по-
ставили Ісусові питання, яке міститься в нашій біблійній 
цитаті. Відповідаючи на запитання учнів відносно знаків 
Його приходу, Ісус ескізно зобразив події, які відбувати-
муться перед Його Другим Пришестям (Від Матвія 24, 5 
и далі), й особливо наголосив на тому, що основним зна-
ком буде сам Він, Син Чоловічий, і Його Пришестя (Від 
Матвія 24, 30). Воно відбудеться раптово так, що всі люди 

побачать його (Від Матвія 24, 27). Господь не сказав конкретно нічого про час Свого Другого Пришестя. Ісус 
є істинно Бог та істинно Людина, і під час Свого перебування на землі Він, очевидно, не знав, коли саме це 
відбудеться (Від Матвія 24, 36). Однак, Господь вельми застерігав своїх учнів: «Глядіть, щоб ніхто не звів вас», 
і закликав виявляти пильність. Саме так і ми маємо готуватися до Другого Пришестя Ісуса Христа. Якщо ми 
рівняємося в своєму житті на Євангеліє, то ніщо і ніхто не спроможний звести нас. Для цього, - завершуючи 
проповідь,  наголошував ОА, - треба: вірити в Ісуса Христа так, як про Нього написано в Святому Писанні; 
не треба «піддаватися різним та чужим наукам» (Євреїв 13, 9); і не треба применшувати гріх. Треба серй-
озно ставитися до Господніх Заповідей і намагатися жити відповідно до них; виявляти готовність служити 
Господові й приносити Йому свої дари; поширювати Євангеліє та словом і ділом свідчити про сутність Ісуса 
Христа» (Від Івана 13, 34)». Згідно з переконанням віруючих Новоапостольської церкви, яка ґрунтується на 
Святому Писанні, душі й після смерті, як ми наголошували, мають можливість осягнути спасіння. Там, де 
діють апостоли Ісуса Христа, душам з потойбічних світів пропонують євангельське слово, а також прийняття 
святих таїнств – Святе хрещення Водою, Святе 
Запечатання (хрещення Святим Духом) і Свя-
те Причастя, завдяки яким можна осягнути 
спасіння і вічне життя у Господній славі. Тому 
після здійснення Святого Причастя для гро-
мади Окружний апостол М. Еріх перейшов до 
звершення  таїнств для померлих. Для цього 
він запросив до вівтаря окружного старійшину 
Ромена Пальма й окружного євангеліста Жуля 
Вілонджа, через яких звершував Святе Прича-
стя для душ з вічності. У Божій справі нерідко 
відбуваються вельми цікаві речі: їхні діти Єлен 
Пальм і Еміль Вілонджа виконували перед цим 
дійством пісенний супровід. Напрочуд зворуш-
ливий  момент!

Це урочисте богослужіння ОА закінчилося даруванням благословення подружній парі, окружному єван-
гелісту на відпочинку Григорію Могільову та його дружині Валентині, з нагоди золотого весілля. Для благо-
словення ОА взяв біблійні слова з Псалма 30, 20: «Яка велика, Господи, Твоя доброта, що її Ти зберіг тим, що 
Тебе бояться, і чиниш тим, що до Тебе прибігають перед людськими синами!» Церковне благословення має 
неабияке значення для подружнього життя новоапостольських віруючих. Адже завдяки Господньому благо-
словенню подружня пара ввіряє своє спільне життя Богові, а Він рясно благословить.

Після богослужіння біля вівтаря відбулося прощання присутніх на богослужінні з високим гостем, який 
особисто потискав кожному руку й бажав щедрих благословень. Усі довго не розходилися, спілкувалися, ді-
лилися прекрасними враженнями. 
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??            ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
У центрі міста Гросайтінгена в окрузі Аугсбург, неподалік від Шваб-
мюнхена (Німеччина), знаходиться шедевр епохи рококо – церква 
Святого Миколая. На місці знесеної в 1699-1700 роках середньовічної 
будівлі церкви виникла нова, у 1749-1750 роках її було перебудовано в 
стилі рококо. Внутрішнє оздоблення, датоване 1754 роком, належить 
добре відомому майстру гіпсової ліпнини вессобрунському Франсу 
Ксаверу Фейхтмейєру Старшому (1698-1763/64). Автором фресок є 
Бальтазар Ріпп (1703-1764) з Кемптена. Бальтазар Ріпп, автопортрет 
якого зберігається в Старій Пінакотеці Мюнхена, намалював не тільки 
картини на церковній стелі, а й зображення на хорах. Тут зображено 
пророка Єремію. Ріппу, якого вважали надзвичайно талановитим, але 

не достатньо підприємливим художником, вдалося тут правдиво відтворити сцену розпачу Єремії, який у смутку оперся на 
свою руку. Упродовж 40 років Єремія пророкував і закликав мешканців Юдеї та Єрусалиму виконувати Божі заповіді. Про-
рок на своєму гіркому досвіді переконався, що сучасники не дослухалися до його порад, насміхалися й навіть намагалися 
вбити, бо не вірили йому. Єремія залишає згодом з посохом паломника в руці руїни Єрусалиму, які видніються на задньому 
фоні.  КУДИ ЙДЕ ПРОРОК – УСУПЕРЕЧ СВОЇЙ ВОЛІ?

Відповідь див. на стор. 2

1. Завдяки якій музичній збірці здобув славу Йоганн Ку-
нау? 
А «Страсті за Матвієм»
Б  «Месса Сі-мінор»
В «Христос на Оливній горі»
Г  «Музичне зображення деяких біблійних історій в 6 сона-
тах»

2. Як згідно з Посланням до римлян звали  жінку, яка по-
радила римлянам звернутися до апостола Павла?
А Фіва
Б Марія
В Магдалина
Г Анна

3. Як називалася 1-а Книга Мойсея в латинській Біблії?
А  Числа
Б  Буття
В  Левіт
Г  Вихід

4. Де знаходиться місто Тарс, батьківщина апостола Павла?
А в Італії
Б  у Кілікії
В  в Юдеї
Г  у Сирії

5. Хто написав текст пісні «Яке прекрасне слово» (№ 213 у 
російськомовному пісеннику)
А Крістіан Фюрхтеготт Геллерт
Б  Карл Йоганн Філіпп Шпітта 
В  Уільям Оркатт Кашінг
Г  Ніколаус Людвіг фон Цінцендорф

6. У якій біблійній книзі йдеться про вихід ізраїльтян з 
Єгипетського полону?
А  у книзі Вихід
Б  у другій книзі Хронік
В  у книзі пророка Езри
Г  у книзі Буття

7. Хто такий Ян Гус?
А відомий монах
Б  попередник руху Реформації
В Папа епохи Середньовіччя
Г давній учений 

8. Що у 1517 році Мартін Лютер зробив зі своїми 95 теза-
ми? 
А  надіслав своєму батькові
Б  передав їх курфюрсту Фрідріху Мудрому
В  прибив до дверей замкової церкви 
Г  спалив

9. Де знаходиться Послання до Тита?
А у Новому Заповіті
Б  у Старому Заповіті
В в апокрифічних книгах Старого Заповіту
Г  у писаннях «отців церкви» 

10. У яку сторону Даниїл тричі звертав свою молитву?
А  у сторону Єрусалиму
Б  у сторону Риму
В  у сторону Вавилону
Г  у підлогу
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