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К
оли людина промовляє до Бога молитву, то бажає при-
вести щось у рух. Молитвою вона розповідає Богові про 
свої турботи і проблеми й, образно кажучи, приводить 
у рух чи зворушує Його серце.

Коли ми молимося за свого ближнього, то також бажаємо зво-
рушити й розчулити серце Бога. 

Коли ми молимося про Друге Пришестя Христа, то бажаємо 
привести щось у рух, аби врешті решт осягнути мету нашої віри. 
Однак, виникає питання: «А чи приводимо ми своє серце в рух, 
чи зворушене воно, коли ми молимося до Бога?»

Питання можна поставити ще по-іншому: «Чи можемо ми свої-
ми молитвами зворушити й розчулити серце Бога, якщо ми мо-
лимося, не приводячи в рух, не зворушуючи власну душу?» Оче-
видно, ні! Навіть якщо ми молимося день у день і просимо про 
одне й те ж, то Бог вислуховує молитву людини, яка приводить у 
рух і зворушує власну душу.

Імпульс із богослужіння Першоапостола

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА
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З авдяки видобутку срібла Гослар, який розташований 
у горах Гарцу й заснований ще в епоху Каролінгсь-
кого Відродження, зазнав розквіту в період правлін-
ня першого німецького імператора Генріха І (876–

936). З побудованими близько 1050 року імператорським 
палацом, монастирською церквою Святих Симона і Юди, а 
також частково уцілілою спорудою курії місто майже до ХІІІ 
століття було улюбленою резиденцією імператорів Саксон-
ської (Оттони) і Франконської (Салічної) династій і центром 
влади Високого Середньовіччя, де відбувалися важливі ім-
перські зібрання. Стіни фундаменту зруйнованого в 1820 
році собору, від якого залишився тільки північний притвор, 
були знайдені археологами в червні 2019 року методом гео-
радарних досліджень. Наснажені знахідкою спеціалісти, які 
працювали над реконструкцією соборної площі, занесли в 
протокол такий запис: «Утрачений як архітектурний пам’ят-
ник і прекрасно збережений як археологічний пам’ятник». 

У прекрасному стані зберігся також розкішний пізньо-
готичний зал госларської ратуші, який був зведений у 1520 
році, де в урочистій атмосфері складали присягу. Стіни, сте-
ля й віконні ніші ратуші оздоблені різьбою у вигляді в’юнких 
рослин, а станкові панелі – живописом, який зображує сце-
ни з життя Ісуса, а також імператорів, сивіл і святих. 

A. V.

4 НС, 10/2019

Гослар – перлина Пізньої 
готики
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БОГОСЛУЖІННЯ В ГОСЛАРІ/
НІМЕЧЧИНА

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: церква в м. Госларі
ДАТА: 9 червня 2019 року
СЛОВО З БІБЛІ: 1-е Корінтян 12, 13
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Усі ми сестри і брати» 
(№ 232 російськомовного пісенника)
СУПРОВІД: усі Окружні апостоли й поміч-
ники Окружних апостолів, а також апосто-
ли Улі Фальк, Девід Гейнс, Йенс Корбін, омас 
Мінтоор, Хельге Мучлер, Авраам Пейдж, Дірк 
Шульц, Йорг Штайнбреннер, Самуель Тан-
затікно, Ральф Віттіх, Фред Вольф і Чарльз 
Зімба. 
ПРИМІТКА: богослужіння на П’ятидесятни-
цю з трансляцією на ввесь світ і перекладом на 
23 мови. 

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ  
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Читання з Біблії: Діяння 2, 36–43

«Нехай,  отже,  ввесь дім Ізраїля напевно знає,  що Бог зробив 

Господом і Христом оцього Ісуса,  Якого ви розіп’яли.» По-

чувши це,  вони розжалобилися серцем і сказали до Петра й 

до інших Апостолів: «Що нам робити,   мужі брати?» Пе-

тро ж до них: «Покайтесь»,  каже,  «і нехай кожний з вас ох-

риститься в Ім’я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, 

і ви приймете дар Святого Духа. Для вас бо ця обітниця і 

для дітей ваших та й для всіх тих,  що далеко,  скільки б їх 

покликав Господь,  наш Бог.» І ще іншими багатьма словами 

Він свідчив їм та умовляв їх: «Рятуйтеся від цього лука-

вого поріддя.» Ті ж,  що прийняли Його слово,  охристились, 

і того дня до них пристало яких три тисячі душ. Вони по-

стійно перебували в апостольській науці та спільності,  на 

ламанні хліба й молитвах. І страх напав на кожну душу: 

багато було чудес і знаків,  що їх Апостоли робили».

Діяння Духа – 
                          джерело радості!

Д орогі сестри, дорогі брати! На П’ятидесят-
ницю ми згадуємо про злиття Святого Духа 
й заснування Христової Церкви. І в зв’язку з 
цим ми відзначаємо свято, яке є прекрасною 

нагодою величати й хвалити Бога Святого Духа. Я знаю, 
що в нас є дещо абстрактне уявлення про Бога Святого 
Духа. Ми маємо уявлення про Бога Отця. Ми добре уяв-
ляємо собі Бога-Творця, бо бачимо створений Ним світ. 
З Богом Отцем ми пов’язуємо також образ турботливого 
Отця. Коли ми ведемо мову про Бога Сина, то одразу зга-
дуємо про Ісуса Христа та все Його життя. Однак нам годі 
скласти собі повну уяву про Святого Духа як Божу силу; 
ми можемо тільки відчути на собі або спізнати Свято-
го Духа по тому, як Він діє над людиною і через людину. 
Отже, ми розпізнаємо Святого Духа в Його діяннях. Адже 
Його діяння проявляються конкретно.  

З часу заснування Христової Церкви Святий Дух з вели-
кою силою й потужно діє у ній. Його діяння в Христовій 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Усі бо ми христилися в одному Дусі, щоб бути одним 
тілом чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, і всі ми були 
напоєні одним лише Духом».

Слово із Біблії: 1-е Корінтян 12, 13
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Церкві ніколи не припинялися. З тих пір, як Святий Дух 
діє на землі й у Церкві, Він подарував значній кількості 
людей пізнання того, що Ісус Христос є Божим Сином. 
Апостол Павло також підкреслював, що без діяння Свя-
того Духа людина не може спізнати, що Ісус Христос є Го-
сподом (1-е Корінтян 12, 3). Отже, тільки завдяки діянню 
Святого Духа людина спроможна спізнати, що Ісус Хри-
стос є Божим Сином. 

Під час усього цього часу Святий Дух турбувався 
про те, аби люди, які повірили в Ісуса Христа, змог-
ли охреститися й долучитися до Христової Церк-

ви. Святий Дух турбувався також про те, аби послання 
Євангелія ширилося у найвіддаленіші кінці світу. Він тур-
бувався й про те, аби проповіддю Євангелія зміцнювати 
віру віруючих людей. Адже що тільки довелося пережити 
й перенести християнам за минулі століття: багатьох пе-
реслідували, інші зазнавали страждання й нужду; а Свя-
тий Дух завжди турбувався про те, аби міцною була їхня 
віра, аби вони виявляли  непохитну віру в Ісуса Христа. 
В історії християнства було чимало християн, яким дове-
лося переносити неабияке горе. Вони казали: «Де ж тепер 
Бог?» Але зазнавши укріплення проповіддю Євангелія, 
вони продовжували виявляти тверду віру: «Я вірю в Ісу-
са Христа, я йду вслід за Ним». Це – наслідки потужного 
діяння Святого Духа.  

Отже, Святий Дух завжди діяв у Христовій Церкві. У 
видимій Христовій Церкві відбувалося, звичайно, 
багато того, що не було добрим, бо люди завжди 

є людьми. Вони, зловживаючи Іменем Ісуса Христа, вели 
війни. Християни переслідували й убивали нехристиян. 
Християни вели боротьбу й убивали. Ними було зробле-
но чимало помилок. Тільки тому, що людина є людиною. 
Але Святий Дух турбувався про те, аби незважаючи на 
людську недосконалість, ширилося Євангеліє, аби хри-
стияни вірили в Ісуса Христа і зберігали Йому вірність. 
Якщо розмірковувати над цим, то починаєш розуміти по-
тужну дію Святого Духа; Він діяв так, що незважаючи на 
біду й нужду, незважаючи на випробовування й людські 
помилки, християнська віра не зникла. І сьогодні є бага-

то християн, які вірять і йдуть услід за Ісусом Христом. 
Ми дякуємо Святому Духові, що Він з повною силою діяв 
упродовж минулих століть і що продовжує діяти досі. 

Ми дякуємо Святому Духові, що Він діяв через апо-
столів. Відколи відновлене апостольське служіння, Свя-
тий Дух потужно діє через апостолів. Через апостолів 
люди можуть приймати дар Святого Духа й ставати но-
вим творінням в Ісусі Христі. Діяння Святого Духа робить 
можливим святкування Святого Причастя й споживання 
Тіла й Крові Ісуса Христа. Через апостолів Святий Дух 
і сьогодні діє потужно, Він мовить: «Господь гряде не-
вдовзі!»

Однак, з часу відновлення апостольського сану треба 
було подолати чимало випробовувань й утисків. Адже як 
апостоли, так і віруючі люди зазнавали неабияких переслі-
дувань. Та Святий Дух продовжував діяти. Ніхто не зміг 
зупинити Його діяння. Апостоли є також недосконалими 
людьми, і там, де діють апостоли, допускаються помилки. 
Буває, що людські думки чи обумовлені культурою погля-
ди дещо впливають на проповідь, і тоді вона не відповідає 

Євангелії. Однак, ця людська недосконалість ніко-
ли не заважала Святому Духові діяти потужно 
через апостолів.  Віруючі люди наділяються ними 
даром Святого Духа, відбувається святкування 
Святого Причастя і вони підготовляють Христову 
Невісту. Ми вдячні Святому Духові, що Він усе ще 
з повною силою діє через апостолів, і що завдяки 
їм недосконалі люди стають Христовою Невістою. 

Святий Дух потужно діє в Христовій Церкві. Він 
потужно діє через апостольське служіння. Він по-
тужно діє в громадах і в Божих дітях. На даний час 

в цілому світі в нас налічується близько 60 000 громад. У 
цих громадах горить вогонь Святого Духа. 

При цьому я мимоволі думаю насамперед про молодь. 
Упевнений, ви розумієте, чому я думками повертаюся до 
події, яка відбувалася наприкінці минулого тижня. Люди, 
які побували на Міжнародному Зібранні молоді в Дюс-
сельдорфі можуть підтвердити: «Віруюча молодь горить 
вогнем Святого Духа! Молодь захоплена Ісусом Христом. 
Вона йде вслід за Христом і служить Йому». 

Це я побачив не тільки в Дюссельдорфі, а й бачу кожного 
разу й скрізь, де тільки зустрічаюся з молоддю. Ми вдячні 
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Святого Духа можна розпізнати по тому, 
                  як Він діє над людиною і через людину.
.

Святий Дух з повною силою діяв 
у Христовій Церкві впродовж минулих століть.
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Богові за те, що в нас є так багато молоді, яка горить Ісу-
сом Христом, яка дозволяє Святому Духові наставляти й 
вести себе. Однак, це стосується не тільки молоді, а й усіх 
60 000 громад світу. Святий Дух діє також х великою си-
лою в зовсім маленьких громадах, де збирається горстка 
людей. Адже не можна сказати: «Нас у громаді тільки троє 
чи четверо і вогонь Святого Духа горить не в повну силу». 
І в цих маленьких громадах Святий Дух діє з повною си-
лою. Віруючі люди переживають присутність Бога й от-
римують повноту спасіння. Святий Дух не орієнтується 
на кількість. Він діє з повною силою й у зовсім маленьких 
громадах і за нелегких життєвих обставин. 

Я думаю, приміром, про велику кількість громад, де 
брати й сестри збираються в таборах біженців. Іншим 
доводиться ховатися і збиратися у лісі. Вони не мають ні-
чого, але завдяки силі Святого Духа приймають спасіння. 
У країнах, де налічується багато членів нашої церкви, іс-
нують громади у тюрмах, де засуджені новоапостольські 
християни відбувають покарання. Там проходять бого-
служіння. Суспільство сказало їм: «Ми не бажаємо бачи-
ти вас на наших вулицях». Але там, де відбуваються бого-
служіння, там діє Святий дух з повною силою. І ці брати й 
сестри також відчувають присутність Бога, пізнають Його 
любов і отримують усе, що їм потрібно для спасіння. Я на-
вів вам декілька конкретних прикладів. 

Ми дякуємо Святому Духові за те, що Він через недоско-
налих людей з повною силою діє в громадах. 

Святий Дух потужно діє також в наших братах і сестрах. 

У нас є чимало братів і сестер, які є прикладом для наслі-
дування. Їм доводиться нести нелегкий тягар, вони рока-
ми зазнають нужду й велике горе. Ми не раз запитуємо в 
себе, як їм це вдається? Як вони пораються в цим? Ці брати 
й сестри виявляють непорушну довіру до Бога. Вони лю-
блять Ісуса Христа, ідуть вслід за Ним і зберігають Йому 
вірність. Вони викликають у нас захоплення і здивування. 

Я думаю також про багатьох братів і сестер, які не-
втомно служать Господові, чи то в сані, чи здійсню-
ючи інші служіння. У них є безліч причин казати: 

«Я більше не буду працювати». Але вони продовжують 
служити, бо їх водить і наставляє Святий Дух. Ми дякує-
мо Богові Святому Духові, що Він знову й знову укріпляє, 
утішає й наснажує цих братів і сестер.

З нагоди свята П’ятидесятниці я від імені всіх апостолів 
хочу вам, любі брати й сестри з усього світу, виголосити 
наступне послання: ми, апостоли Ісуса Христа, разом з 
апостолом Павлом кажемо: ми дякуємо Богові за радість, 
яку ви викликаєте в нас! Ви – наша радість! (1-е Солунян 2, 
20). Свою вдячність я висловлюю від імені всіх апостолів. 
Ви – наша радість! Саме про це я хотів вам повідомити. 
Потужне діяння Святого Духа в Церкві Христовій через 
апостолів, у громадах і в братах та сестрах є для нас дже-
релом утіхи й радості. На ньому ґрунтується наша надія. 
Святий Дух діятиме з повною силою аж до самого кінця.  

Одного разу Господь Ісус вів мову про Боже Царство й 
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Дух з повною силою діє через апостолів і мовить: «Господь гряде невдовзі!»
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ПОМІЧНИК 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА  
ДЖОН В. ФЕНДТ: 

Помічник Окружного апо-
стола Фендт підхопив думку 
Першоапостола про нелегкі 
умови в деяких країнах 
південноамерикансько-
го континенту й зокрема 

наголосив: «Я смію служити братам і сестрам у 
Венесуелі. Ще декілька років тому Венесуела мала 
найвищий рівень життя серед країн Південної Аме-
рики. А сьогодні, якщо людина має добру роботу, 
то отримує платню, за яку можна купити дві літри 
молока і шість яєць». Місцеві брати й сестри все ж 
виявляють непорушну віру й довіру до Бога. Чима-
ло з них у пошуках роботи покинули рідну країну 
і працюють за її межами. Там вони шукають свою 
громаду або створюють нову громаду». «Діяння 
Святого Духа є просто дивовижним», – підкреслив 
помічник Окружного апостола. 

порівнював його з насінням, яке чоловік кидає в землю 
(Від Марка 4, 26–29). Чи він спить, чи встає, чи працює, 
а чи ні: «це насіння кільчиться й росте. А як – він сам не 
знає». Ісус таким чином наголошував, що люди не в змозі  
зупинити розвиток Божого Царства; цей розвиток про-
довжує дивним чином відбуватися і наближається до сво-
го завершення. 

Святий Дух буде і надалі діяти з повною силою на нас. 
Якщо ми будемо керуватися Святим Духом, то Він довер-
шить у нас нове творіння, і ми, недосконалі люди, будемо 
подібними до Ісуса Христа. 

Святий Дух буде і надалі з повною силою діяти через 
апостолів і допомагати їм виконувати їхнє доручення аж 
до кінця. І Невіста Христова виявиться підготовленою в 
момент приходу Господа. Святий Дух діятиме з повною 
силою в Христовій Церкві й після Другого Пришестя Ісуса 
Христа. Він турбуватиметься про те, аби віруючі христи-
яни й у час антихристиянських утисків періоду великої 
скорботи насичувалися Святим Духом. 

Якщо ворог Ісуса Христа поставить на карту усе, то він 
усе ж не зупинить діяння Святого Духа. Святий Дух тур-
буватиметься про те, аби християни насичувалися Ним і 
зберігали Господові вірність. Святий Дух довершить Свою 
справу. Він довершить Христову Церкву й вона осягне 

ПОМІЧНИК 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА 
ДЕВІД ДЕВАРАДЖ: 

Помічник Окружного 
апостола розпочав свою 
проповідь з вдячності за 
те, що належить до лю-
дей, яким Бог дарував дар 
Святого Духа. Достатньо 

однієї іскри, аби спалахнув вогонь; саме це відбулося 
під час злиття Святого Духа на П’ятидесятницю. 
Іскра, яка охопила апостолів, запалила вогонь, який 
поширився на увесь світ. Потім апостол сказав: «Я 
згадую церемонію відкриття Міжнародного Дня 
молоді, який проходив під девізом «Тут, там, скрізь». 
Молоді люди з усіх куточків світу бігли по стадіону 
з факелами в руках. Такий вогонь апостоли несли 
всьому світові, і я вдячний, що один із них прийшов 
в Індію».

ПОМІЧНИК 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА 
КУКУБА ЗОКО: 

«Налякані учні перетвори-
лися згодом у сміливих свід-
ків істини», – так помічник 
Окружного апостола Зоко 
узагальнив події, які відбу-
лися на П’ятидесятницю. Він 

вів мову про біженців на його батьківщині в Замбії, 
про яких згадував Першоапостол, і зокрема наголо-
сив, що трагічні долі цих людей викликають неаби-
яке занепокоєння: чимало дітей і дорослих померли 
в дорозі. Багато людей, рятуючись втечею, втратили 
своїх рідних. Але й вони відчували на собі силу 
Святого Духа, обіцяного Утішителя. «Святий Дух 
діє й сьогодні через апостольський сан, Він утішає і 
наводить нас на повну істину». 



НС, 10/201910

ОСНОВНІ ДУМКИ:

Ми спізнаємо силу Бога, Святого Духа, в історії 
Церкви, у служінні апостолів та в служінні віру-
ючих людей. 

більше спізнаємо Божу любов. Святий Дух викликає у нас 
палке бажання вічно поєднатися з Богом. Завдяки діянню 
Святого Духа ми вже сьогодні маємо єднання з Богом. Під 
час Святого Причастя завдяки діянню Святого Духа ми 
споживаємо Тіло й Кров Ісуса, а тому вже сьогодні маємо 
єднання з Ісусом Христом.

Саме так Святий Дух укріпляє усіх нас. Він поглиблює 
нашу любов до Бога, викликає в нас палке прагнення 
поєднатися з Ним і завдяки Святому Причастю дарує нам 
це єднання вже сьогодні. Завдяки цьому єднанню ми от-
римуємо сили – як і всі наші брати й сестри –, аби зберіга-
ти Господові вірність і продовжувати служити Йому. 

нове створіння, де душі перебуватимуть у вічному єднан-
ні з Богом. 

Таке бачення, дорогі брати і сестри, дає нам чимало під-
став дякувати Богові Святому Духові, величати й славити 
Його. Отже, у нас є багато причин, аби дякувати Святому 
Духові за те, що Він зробив нас багатими в Ісусі Христі. У 
нас, апостолів, є багато причин дякувати Йому за те, що 
Він зробив нас багатими в Ісусі Христі. Воістину, слава 
Богу Святому Духові! Він неодмінно довершить Своє діло.  

Після співпроповіді помічників Окружних апостолів 
Першоапостол сказав: Дорогі брати й сестри, мова тут 
йде не про сенсацію: «Погляньте, як погано живеться їм, і 
як добре нам!» Для цього не треба Першоапостола, а треба 
читати газети й дивитися новини. Для мене було важливо 
показати, з якою великою силою діє Святий Дух. У найгір-
ших ситуаціях, за будь-яких обставин, Він здатний утіши-
ти, укріпити, наснажити й довершувати. Ніщо не переш-
кодить Йому виконувати Його доручення. Ще раз: хвала й 
слава Богові Святому Духові. 

«Любов Бога влита в серця наші Святим Духом» (Римлян 
5, 5). Святий Дух поглиблює наші знання про Ісуса Хри-
ста. Тільки завдяки Святому Духові ми можемо спізнати 
велич Ісуса Христа і Його неймовірну любов. Чим біль-
ше простору ми відводимо для діяння Святого Духа, тим 

Діяння Святого Духа в громадах, у братах і сестрах 
                                є для нас, апостолів, джерелом радості.

Окружний апостол Петер Шульте 
(в центрі) і апостол Хельге Мучлер 
(справа) приймають причастя для 
померлих
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На П’ятидесятницю ми відзначаємо свято в 
пам᾽ять про злиття Святого Духа. Силу Святого 
Духа годі передати людськими словами. Тому для 
Святого Духа в Біблії використовуються різні 

метафоричні образи: голуб (Від Матвія 3, 16), язики вогню 
(Діяння 2, 3), подих (Від Івана 20, 22), вітер (Від Івана 3, 8; 
Діяння 2, 2), вода (Діяння 2, 17) чи помазання (Діяння 10, 
38). 

       Людям менш відомий метафоричний образ «печаті». 
Слово «запечатання», яки ми користуємося, коли здійснює-
мо таїнство святого Запечатання, знаходимо також у Біблії  
(2-е Корінтян 1, 22; Ефесян 1, 13; 4, 30). Під час богослужін-
ня з нагоди П’ятидесятниці, яке проходило в місті Госларі, 
Першоапостол вів мову про те, що Бог через апостолів 
наділяє нас даром Святого Духа. Ми, віруючі Новоапо-
стольської церкви, маємо розуміння, що наділення Святим 
Духом відбувається під час таїнства святого Запечатання, 
коли апостол покладає на віруючу людину руки й виголо-
шує молитву (Діяння 8, 18).

      

Ще в епоху Старого Заповіту печать символізувала визнан-
ня і захист. Сьогодні слово «печать» вживається у різних 
значеннях:

  печать як знак якості, з допомогою якого відзначають 
якість і цінність продукту. З допомогою цієї печаті мож-
на, приміром, гарантувати, що товар виготовлений в 
певному регіоні й у конкретно взятій країні. Він вказує 
на прозорість продукту й те, що він пройшов незалежне 
тестування;

   печать як знак захисту. Цю печать використовують 
для захисту товарів, і, ставлячи печать, захищають, 
приміром, поштові посилки чи пляшки з особливою мі-
неральною водою;

   печать як знак приналежності. Цю печать ставлять, 
приміром, у вигляді тавра на стовбурах дерев чи «опеча-
тують» овець;

Усі ці значення можна метафорично перенести на таїн-
ство святого Запечатання. Наділяючи нас під час святого 
Запечатання даром Святого Духа, Бог давав нам обітницю:

  від нині ти в Божих очах є вельми цінним. Ти – взірець 
істинної «небесної роботи». Бог створив і вибрав саме 
тебе. Ти народився згори, Води й Духа Святого. Ти маєш 
право на «громадянство на небесах» (Фиилп’ян 3, 20). 

  Бог захищає тебе від посягань лукавого (1-е Івана 5, 18). 
Він оберігає тебе Своїми Тілом і Кров’ю.

  Ти – власність Бога. Ти належиш до «народу святого» 
(1-е Петра 2, 9). Бог відкупив тебе Кров’ю Свого Сина. 
Ти – Боже дитя (Римлян 8, 14–16). Ніхто інший не має 
права володіти тобою; а також ніщо й ніхто не спромож-
ний відділити тебе від Божої любові (Римлян 8, 38–39).

Гельґе Мучлєр

Запечатання
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ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 08. 08.1974 р.
ПРОФЕСІЯ: прокурор
АПОСТОЛ з 15.11.2015 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: північно-східний реґіон 
Нижньої Саксонії  (Німеччина)

АПОСТОЛ 
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«Уважність» – це одне з най-
кращих слів нашої мови. 
Воно звучить лагідно й по-
збавлене будь-якої агресії. 

Цим словом ми спроможні висловити чима-
ло. Ним ми виражаємо надію на краще жит-
тя. Воно є, справді, вельми милозвучним і 
приємно лягає на слух. Це слово навіть окри-
ляє, якщо його правильно використовувати в 
житті. 

Старійшинам Ефесу апостол Павло радив 
таке: «Зважайте на самих себе й на все стадо». 
Так апостол наголошував на тому, що тре-
ба бути відповідальними й уважними як до 
себе, так і до громади. Така уважність не має 
нічого спільного із наглядом чи примусовим 
стеженням за людьми, а також принизливим 
посяганням на їхню гідність. Апостол має 
тут на увазі зовнішні небезпеки, які, неначе 
вовки, проникають у стадо й приносять хаос 
і смерть. Ці небезпеки спонукають нас бути 
уважними й пильними й одразу реагувати. 

Мобільні телефони чи смартфони, які ми 
використовуємо під час їзди, – це найкращий 
приклад того, яку небезпеку може принести 
наша неуважність. Коли ми використовує-
мо ці гаджети, то відволікаємо свою увагу. А 
будь-яка неуважність за кермом становить 
загрозу для нашого життя. Адже гальмівний 
шлях може виявитися надто довгим, аби зу-
пинити машину перед маленькою дитиною, 
яка вибігла на дорогу. І швидкість автомобіля 
може виявитися надто високою, аби вчасно 
пригальмувати, й уникнути зіткнення з ав-
томобілем, що тебе обганяє. Ось якими тра-
гічними наслідками може обернутися наша 
неуважність. 

Нам, людям, годі розпорошити свою ува-
гу й одночасно виконувати декілька справ. 
Наші можливості щодо уважності є обмеже-
ними.  Якщо ми значну частину своєї уваги 
свідомо будемо присвячувати іншим людям, 
то знехтуємо власними турботами, проблема-
ми й потребами. А якщо ми будемо 90% своєї 
уваги приділяти собі й власним потребам, то 
знехтуємо потребами ближнього. Тут не лег-
ко утримувати рівновагу. Адже нам постійно 
треба пам’ятати, куди в даний час спрямувати 
свою увагу: на себе самого, на ближнього чи 
проявляти вмілу рівновагу. Як саме і на що 
нам треба зосереджувати власну увагу, учить 
давнє юдейське писання, Талмуд: 

«Зважай на свої думки, бо вони можуть ста-
ти словами.

«Зважай на свої слова, бо вони можуть ста-
ти вчинками.

Зважай на свої вчинки, бо вони можуть ста-
ти звичкою.

Зважай на свої звички, бо вони можуть ста-
ти характером.

Зважай на свій характер, бо він може стати 
фатальним».

Апостол Павло у своєму Посланні до Ти-
мофія узагальнює й поглиблює цю думку: 
«Пильнуй себе самого та навчання». Отже, 
він радить бути уважним до себе й звіряти 
свої поступки й наміри з ученням Христа. 

Усе вище згадане відповідає вимозі, яку 
знаходимо також у Посланні до євреїв: «І зва-
жаймо один на одного, заохочуючи до любо-
ви й до діл добрих». Саме тоді наша уважність 
буде досконалою і такою, якою її хоче бачити 
Христос. 

Уважність
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У свої дитячі й юнацькі роки 
я не належав до людей, які 
визнають свою віру в Бога пе-
ред людьми. Я щоправда відві-

дував богослужіння, але поза церквою 
соромився своєї віри. Я пригадую 
випадок зі шкільних років. Це було в 
шостому класі під час уроку з релігії, 
коли учитель розповідав про різні кон-
фесії. Він залучав до розповіді інших 
учнів, просив їх розповісти про свою 
віру. Учень-католик докладно розповів 
про католицьку віру, а учень-євангеліст 
також не гірше, від нього впорався з 
цим завданням.

І раптом учитель звернувся до мене: «А 
що являє собою новоапостольська віра?» 
Я відповів, що вона схожа на євангельсь-
ку, і на цьому моє красномовство закін-
чилося. У глибині душі мені було дуже 
соромно, що я небагато міг сказати про 
свою віру.

Під час служби в армії я докорінно 
змінив своє ставлення до віри. На вихід-
них я часто їздив додому й відвідував 
богослужіння в рідній громаді, а в се-
реду йшов до церкви за місцем служби. 
З боязні перед товаришами по службі я 
робив це потайки: з казарми я виходив 
у цивільному одязі, а дорогою одягав 
краватку й піджак, які мав з собою у 
маленькій сумці. У результаті сталося 
те, що мало статися. Після одного з бо-
гослужінь я перед церквою зустрів кіль-
кох товаришів по службі. Відтоді мене в 
казармі почали називати «єпископом» 

або «пастором». Це було для мене по-
каранням. Сьогодні таке ми, очевидно, 
назвали б цькуванням. З цього я виніс 
урок. Три місяці я мовчав і надіявся, що 
мене перестануть так обзивати. Я молив 
у Небесного Отця, аби він додав мені смі-
ливості, і я почав визнавати Його перед 
людьми. Я просив Його також, аби Він 
заступився за мене.

Згодом мене перевели в інший гарні-
зон. Після прибуття спершу треба було 
виконати певні формальності. Мене за-
питали про релігійну приналежність. Я 
не ухилився від відповіді, як це було ми-
нулого разу, а тихо сказав: «Я – новоапо-
стольський християнин». Я був вельми 
здивований, коли у відповідь почув: «Я 
також!» У подальшій розмові виявилося, 
що серед солдат є ще декілька новоапо-
стольських братів. Офіцери-командири 
також були парафіянами Новоапостоль-
ської церкви, до того ж один з них був 
керівником молоді місцевої громади.

Я був вельми вдячний нашому Небес-
ному Отцеві. Серед новоапостольських 
товаришів панувала прекрасна атмосфе-
ра, ми подружилися один з одним. Іноді 
ми всі разом їздили на богослужіння в 
сусідню громаду. Згодом виявилося, що 
моя сміливість була не даремною, бо й 
солдати з інших конфесій нерідко їздили 
зі мною на богослужіння. Вони ставили-
ся з повагою до моєї віри й, очевидно, 
захоплювалися нею. Тепер я завжди від-
крито визнаю Бога перед людьми.
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Сміливо 
визнавати 
Бога
Це – моє невеличке 

переживання віри. Але воно 

переконало мене в тому,   

що Бог визнає тих людей,   

які визнають Його перед 

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

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»

П ід час нападу ворогів найпростіша мож-
ливість захопити місто полягала в тому, 
щоб змусити його жителів здатися. Якщо ж 
містяни не приставали на пропозицію пе-

редати добровільно місто нападникам, то вороги НА-
МАГАЛИСЯ ПРОЛАМАТИ СТІНИ. Для цього ви-
користовували тарани. ПІДКОПУВАЛИ також стіну, 
аби вона впала. Іноді нападники будували ЗЕМЛЯНІ 
ПАНДУСИ, з допомогою яких піднімалися на міські 
мури. Захисники фортеці намагалися відбити ворожі 
напади й кидали у нападників снаряди чи палаючі фа-
кели. 

Деякі фортеці були також добре захищені системою 
земляних укріплень, як от  ЗЕМЛЯНИЙ ВАЛ або РІВ. 
Поширена була так звана СТІНА-КАЗЕМАТ, як у Са-
марії. Вона складалася з двох тонких мурів, які зводили 
на відстані близько 1,5 метрів один від одного. Оби-
дві стіни з’єднували поперечною стіною. Проміжний 
простір, який виникав унаслідок цього, використову-
вали як житлові приміщення чи склади. Для кращого 
укріплення стін їх інколи заповнювали сміттям. У більш 
пізній період почали будувати ширші мури. Коли після 
повернення юдеїв з вавилонського поневолення Неємія 
керував відновленням Єрусалиму, то зводив частину 
міських стін завтовшки у сім метрів.

Під час ОБЛОГИ вороги намагалися відрізати жи-
телів міста від постачання їжею та водою. Тому в ба-
гатьох містах існували таємні ТУНЕЛІ, що вели до 
водних джерел, які розташовувалися за межами місько-
го муру. Однак такі тунелі порушували захист міських 
фортифікаційних споруд. Якщо вороги виявляли його, 
то використовували, аби проникнути в місто. Так зро-
били воїни Давида, коли захоплювали Єрусалим. 

Перед тим, як оселитися в ХАНААНСЬКОМУ краї, 
ізраїльтянам треба було спершу захопити укріплені 
міста хананеян. Як тільки вони проникали у місто, то 
одразу бралися за відбудову його мурів. Соломон побу-
дував фортифікаційні укріплення в містах МЕГІДДО, 
ХАЦОР та ГЕЗЕР. Розташовані на підходах до Єруса-
лиму фортеці АЗЕКА й ЛАХІС, захищали Боже місто. 
Ірод Великий побудував безліч фортифікаційних спо-
руд, у яких розташовувалися комфортні помешкання, 
казарми для солдатів та великі склади. Досі збереглися 
останки деяких фортифікаційних споруд з біблійного 
часу.

Багато міст, про які згадується в Біблії, були оточені міцними мурами, що захищали жи-

телів від ворожих нападів й облоги. Деякі міста будувалися як фортеці й мали важливе 

військове значення.

Фортифікаційні споруди 
в біблійні часи

15НС, 10/2019
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Побудовані за наказом царя Соломона стіни фортеці 
Мегіддо. Руїни міста є найважливішими археологічними 
знахідками біблійного часу.
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Павлик лежить в ліжку й не може заснути. Мати заглядає до нього в кімнату. «Не можеш 
заснути?» – «Ні, мамо», – відповідає Павлик. – «Чому?» Хлопчик розповідає: «Сьогодні на пе-
рерві кілька старших хлопців погрожували моєму другові й штовхнули його. Я це бачив, але 
не прийшов йому на допомогу. Я побоявся, що вони й мені щось заподіють. Тепер я почуваю 
себе ніяково, бо залишив свого друга в біді». – «Зрозуміло, – сказала мати. – Але іноді краще 
не бути надто сміливим».

Наскільки треба бути сміливим?  
        ПРО СПРАВЖНЮ І ХИБНУ СМІЛИВІСТЬ Ф
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С міливість і страх завжди ідуть поруч. «Сміливість 
– це здатність людини у небезпечній і ризикованій 
ситуації приборкати свій страх...». Таке визначен-
ня свідчить про те, що кожній людині в певній 

мірі притаманне почуття страху. В одній і тій же ситуації 
одна дитина почуває себе сміливою, а інша боїться.

Під час шкільної прогулянки діти з класним керівником 
опинилися перед невеличким струмком. Одні діти не роз-
думуючи перестрибують через нього, а інші вагаються. Се-
ред них є також учні, яким нелегко перескочити через ньо-
го. Страх – це сигнал, який застерігає людину від небезпеки. 
Якщо людина діє спонтанно, то нерідко не помічає небезпе-
ки. У нашій ситуації не всі діти змогли приборкати страх. Так 
діти вчаться долати свій страх і знаходити сміливість, аби пе-
рестрибнути через струмок.

З перших днів свого життя діти бояться залишитися на са-
моті; вони бояться втратити людину, яка оберігає і захищає 
їх. Важливо з розумінням ставитися до дитячих страхів. Ми 
не радимо батькам казати дітям, що боятися не треба. Бать-
ки мають зрозуміти причини дитячого страху й допомагати 
уникати їх.

Якщо батьки не ставляться з розумінням до дитячого стра-
ху, то залишають своє дитя наодинці з цією проблемою. Ди-
тина може боятися розлучення своїх батьків, бо нещодавно 
розлучилися батьки її найкращої подруги. Дуже важливо 
бути уважними до страхів і побажань дитини. Якщо дитина 
відчуває, що її сприймають серйозно, то зростає її самооцін-
ка і вона сміливішає. Сміливість буде потрібна їй наступного 
разу в подібній небезпечній ситуації.

Сміливе прийняття рішення
Будь-яка людина у будь-якій ситуації бажає прийняти пра-

вильне рішення. Проте абсолютно правильного рішення не 
існує. Тому треба спочатку навчитися приймати будь-яке 
рішення. Бездіяльність і пасивність паралізує людину і не 
призводить до змін, завдяки яким відкриваються нові шляхи.

Хто допомагає нам приймати рішення? Ми просимо в Бога 
про поміч. Щоб прийняти правильне рішення чи виконати 
певне завдання, наші діти також просять у Бога, аби Він додав 
сміливості – якщо треба – навіть перескочити через струмок. 
Милостивий Бог вселяє в нас довіру до самих себе і робить 
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нас спроможними зважитися на щось, а також відчути, що 
принесе нам користь, а що – ні.

Переважна більшість дітей люблять захоплюючі заняття. 
При цьому їм важливо знати, що вони в будь-який час мо-
жуть звернутися по допомогу до батьків, якщо вона буде 
потрібною. Високо й швидко розгойдуватися, розпалювати 
багаття, гратися в піжмурки, досліджувати навколишню міс-
цевість: такий екстремальний досвід важливий для розвитку 
дитини, тому батьки мають – до певної міри – сприяти тому, 
аби діти набували його, адже хто не ризикує, той не навчить-
ся поратися з риском.

Чи маю я завжди бути сміливим?
«Якщо я не сміливий, то я боягуз, а бути боягузом соромно, 

чи не так? – запитує Павлик у матері. – Мені треба було на-
братися мужності й попросити дорослих хлопців припинити 
цькувати мого товариша. Про цей вчинок хлопців я розповів 
тільки нашій вчительці». – «Це – не боягузтво, а правильний 
учинок, – утішала мати. – Допомогти в небезпечній ситуа-
ції – це не сміливість, а байдужість. Ти виявив обережність, 
бо старші хлопці могли тобі щось заподіяти. Ти поступив 
відважно, бо звернувся до вчительки».

Сміливість не є вродженою рисою характеру, будь-яка лю-
дина може здобути сміливості. Якщо діти відчувають, що 

вони є важливими й цінними для своїх батьків, то зростає 
їхня самооцінка й вони розвивають у собі міцне й здорове 
почуття власної гідності, яке допомагає їм набути сміливість. 
Громадянська сміливість, як бачимо на прикладі Павла, не за-
лежить від зовнішніх чинників і ґрунтується на здоровій са-
мооцінці й вихованні, у якому неабияке значення відіграють 
цінності й норми. Хибна сміливість – це, приміром, участь у 
небезпечному чи скритому випробуванні на сміливість. До-
рослим треба заохотити дітей перевірити власні сили й по-
знайомитися з ризиками, запропонувавши їм випробувати 
себе у відповідних дитячому вікові заняттях, як от: ходіння 
по канату, серфінг чи альпінізм.

«Пам’ятаєш історію про Горобця?» – запитує мати в Пав-
лика. Потім переглядає разом з сином книгу в картинках 
«Сміливий, сміливий». У ній Мишка, Жабка та Равлик при-
думують чудове випробування на сміливість і достойно про-
ходять його. На завершення до них приєднується сміливий і 
спритний Горобець, на якого усі з нетерпінням чекають. Він 
довго думав, а потім сказав: «Я не братиму участь у такому 
випробуванні!» Отже, усі присутні звірі зрозуміли, що Горо-
бець виявився найсміливішим. «Тепер я поступатиму в школі 
так само, – сказав Павлик. – Завтра вранці я розповім про те, 
що почув у недільній школі, а також про те, як важливо про-
являти сміливість. І що ми не одні, бо з нами завжди Бог».

ШІСТЬ ФОРМ СМІЛИВОСТІ

1. ФІЗИЧНА СМІЛИВІСТЬ
Ця сміливість нам потрібна, аби наважитися на вчинки, які 

викликають біль (наприклад, візит до зубного лікаря). Для фор-
мування сміливості дітям потрібна похвала з боку дорослих, 
адже для виконання сміливих завдань дитина змушена доклада-
ти особливих зусиль. При цьому важливо не просто висловлю-
вати загальну похвалу, а конкретно наголошувати дитині, з чим 
вона впоралася.

2. СОЦІАЛЬНА СМІЛИВІСТЬ
Соціальна сміливість – це здатність людини відстоювати власні 

думку й почуття, навіть якщо через це інші відвернуться від неї і 
їй буде ніяково. Соціальна сміливість передбачає також визнан-
ня власних помилок, уміння вибачатися й не піддаватися тиску. 
Батьки вчать цьому своїх дітей, подаючи власний приклад (ввіч-
ливо відповідають по телефону, дякують, вітаються й прощають-
ся чи пригощають сусіда шматком торта і т. д.).

3. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СМІЛИВІСТЬ
Діти є надзвичайно допитливими й задають чимало запитань. 

Дорослі повинні намагатися відповідати на них, враховуючи при 

цьому різні точки зору й цікавитися в дітей про їхню точку зору.

4. МОРАЛЬНА СМІЛИВІСТЬ
Морально сміливою є людина, яка визнає власні помилки, 

а також те, що щось зламала чи загубила. Цей вид сміливості 
вимагає покинути «зону комфорту» й відстоювати також свою 
віру.

5. ЕМОЦІЙНА СМІЛИВІСТЬ 
Емоційна сміливість означає, що ми дозволяємо собі бути 

вразливими й щирими й не боїмося використовувати свої емо-
ції. Емоції допомагають нам зрозуміти свій стан і прийняти пра-
вильне рішення. Якщо батьки кажуть дитині: «Не прикидайся, 
що тобі страшно!», то нехтують її почуттями й вчать тамувати 
власні емоції. Фраза на кшталт: «Ніколи не плач, навіть якщо 
тобі дуже погано!» не втішає дитину, а вчить її тому, що дорос-
лий визначає, що є добрим, а що поганим. Дитина, яка навчилася 
вільно володіти своїми емоціями, зростає емоційно сміливою.

6. ДУХОВНА СМІЛИВІСТЬ
Духовна сміливість допомагає людині ставити основоположні 

життєві питання та завдяки вірі шукати й  знаходити відповіді 
на них.
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Золоте теля
Як у Єгипті й Месопотамії, так і в Ханаані вклонялися богові, якого зображували у вигляді 
бика чи тільця. Вони символізували міць і життєдайну силу. Поклоніння бикам чи тіль-
цям як божественному є порушенням Першої Божої заповіді. Милостивий Бог, виявляючи 
вірність, ніколи не відвертався від обраного Ним народу, навіть якщо він порушував цю 
заповідь. Що означає поклоніння бикам чи тільцям?

На початку 32-ої глави Книги Виходу повідом-
ляється про те, щo Мойсей отримав від Бога 
кам’яні скрижалі Заповіту. Народ зневірився, 
що згодом побачить свого провідника Мойсея, 

і вмовив Аарона, брата Мойсея, виготовити їм видимого 
бога. Він хотів мати бога, який – як і живий Бог – ішов 
би попереду нього. До того ж люди думали, що з Мойсеєм 
сталося щось надзвичайне й він не повернеться з гори Си-
най. Тоді Аарон віддав наказ відлити із золотих сережок 

статую бога у вигляді тільця, побудував вівтар й оголосив 
свято. Це свято, яке відбулося наступного дня, вийшло 
з-під загального контролю й закінчилося – як натякає 
укладач біблійної оповіді – повною вседозволеністю. Бог 
розповів Мойсею про вчинок його народу й оголосив про 
Свій намір знищити його. Однак Мойсей заступився пе-
ред Богом за свій народ, і Бог відвернув зло, яке задумав 
(Вихід 32, 1-13).

                        БІБЛІОЗНАВСТВО
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Поклоніння золотому тільцю / 
Постановка Христових страстей,
м. Обераммергау (Німеччина), 2000 р.
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Ушанування богів на Стародавньому Сході 
та в Єгипті

Щоб зрозуміти біблійну історію про золотого тільця, вар-
то ознайомитися з традицією вшанування богів у Старо-
давньому Єгипті й на Стародавньому Сході. Ці релігії є, як 
правило, політеїстичними (поклоніння декільком богам). 
Виняток становлять декілька релігій, у яких існує чи вша-
новується тільки один Бог, або де філософське мислення 
вело до віри в єдиного Бога. Звичним явищем було покло-
нятися  декільком богам, за кожним із яких закріплялася 
певна роль, функція або влада над певною сферою жит-
тя. Кожне з міст Межиріччя,  країн між ріками Євфрат і 
Тигр, територія сьогоднішнього Іраку, мало свій особли-
вий пантеон богів-покровителів, які сприяли добробуту 
й військовій удачі його мешканців. Лише згодом, коли на 
цій території утворилися великі імперії, місцеві люди по-
чали поклонятися верховним божествам, що стояли вище 
міських богів, як приміром, Ашшур, верховне божество в 
Ассирії.

Боги в образах тварин

Єгипетські боги, зокрема верховний бог Гор або Ра, були 
покликані забезпечувати єдність імперії, проте Єгипет був 
розділений на дві частини: Верхній і Нижній. Об’єднання 
обох частин імперії було життєво необхідним для правля-
чої династії. Тільки об’єднана імперія мала представляти 
істинний Єгипет. Люди, які жили у ті часи, створювали 
собі богів і наділяли їх різним виглядом. До них відноси-
лися як зображення, так і статуї, що представляли богів у 
вигляді крокодилів, скорпіонів, яструбів або биків і тель-
ців. Отже, єгиптяни по-особливому вшановували богів і 
зображували їх у вигляді тварин, як от, Апіса – у вигляді 
бика. У гетитів (хеттів), народів Месопотамії, Межиріччі 
та в Ханаані – країн, у які прийшли ізраїльтяни, – існував 
культ поклоніння священним тваринам і птахам; щоправ-
да, у Месопотамії – це були майже виключно гібридні істо-
ти, що поєднували в собі зовнішні риси тварини і людини.

Заборона зображення Бога 
в Ізраїлі

Отже, у релігіях Єгипту та інших країн Стародавнього 
Сходу поклонялися богам, яких зображували у вигляді 
тварин, зокрема, биків і телят. У Старому Заповіті було не 
так: тут забороняли використовувати для поклоніння жи-
вому Богові не тільки тварин, а й будь-яких інших істот. 

Коли ізраїльтяни під проводом Мойсея вийшли з-під єги-
петського поневолення, то прийшли до гори Синай, де Бог 
передав Мойсею Десять заповідей. Так Бог наділив ізраїль-
ський народ Законом й уклав з ним Заповіт. У той час, як 
Мойсей перебував на горі Синай, аби отримати від Бога 
скрижалі Заповіту (Вихід 31, 18), народ Ізраїлю встановив 
біля підніжжя гори золотого боввана й поклонявся йому 
як божеству. Існує припущення, що ізраїльтяни бачили, як 
єгиптяни поклонялися своїм богам, яких зображували у 
вигляді тварин. Ізраїльтяни тоді ще не мали заповідь, яка 
забороняла зображувати Бога, і створили собі власне бо-
жество, занепокоївшись і помилково вважаючи, що зали-
шилися без Бога. «Золотий тілець» - це зображення бога 
у вигляді тварини, яка представляє собою молодого бика. 
Те, що укладач біблійної оповіді використовує єврейське 
слово «тілець», зумовлене його зневажливим ставленням 
до цього блюзнірського вчинку ізраїльтян.

Зображення тельців 
у Бет-Елі та в Дані

Бик як образ бога символізував могутність, життєдайну 
силу й репродуктивну здатність: усі ці його якості пере-
несли на божество, поклоніння якому нібито наділяло лю-
дину ними, якщо вона молилася і просила про це. Саме 
так поступив цар Єровоам. У 3-й Книзі Царств 12, 28 пові-
домляється, що Єровоам, цар північного царства Ізраїлю, 
звелів спорудити двох золотих тельців – одного в Бет-Елі, 
іншого в Дані й змушував поклонятися їм. У наукових до-
слідженнях існують дві теорії, які ілюструють уявлення 
про божество биків: з одного боку, бики являли собою по-
стамент, на якому невидимо стояв Бог, або, з іншого, - саме 
божество. Отже, і в першому й у другому випадку бики 
замінювали живого Бога. Єровоам й Аарон, представля-
ючи народові богів у вигляді тельців,  говорили одне й те 
ж: «Ось бог твій, Ізраїлю, що вивів тебе з Єгипетської зем-
лі» (Вихід 32, 4, 3-а Самуїла 12, 28). Отже, в обох випадках 
йдеться про магічне зображення живого Бога, якого пред-
ставляли у вигляді статуї.

БІБЛІЙНА ЦИТАТА: 
«Господь сказав Мойсеєві: «Іди притьмом наділ, бо зіпсував-

ся народ твій, що ти вивів з Єгипетської землі. Занадто 

скоро звернули вони зо шляху, що я був вказав їм. Зробили 

собі литого тельця, поклонились перед ним, принесли йому 

жертву та й кажуть: Ось бог твій, Ізраїлю, що вивів тебе з 

Єгипетської землі.» (Вихід 32, 7-8).

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БІБЛІОЗНАВСТВО
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ДЕНЬ МОЛОДІ 2019 РОКУ В ОКРУГАХ УКРАЇНИ
ОКРУГ «УКРАЇНА-ЦЕНТР»

З 5 до 7 квітня 2019 року відбувся День молоді округу «Україна-Центр». 
Зустріч проходила в Зміївському районі Харківської області, у мальов-
ничому парку готелю «Rost Club». Програма зустрічі була просякнута 
очікуванням Міжнародного Дня молоді, який відбувся в травні 2019 
року. Саме підготовка до Міжнародного Дня молоді в Дюссельдорфі 
й стала основним завданням під час зустрічі молоді округу «Украї-
на-Центр». У перший день заходу, одразу після прибуття, смачного 
обіду й невеликої прогулянки на свіжому повітрі молодь зустрілася з 
апостолом Анатолієм Будником. 
Апостол Будник обрав актуальну й цікаву тему для обговорення – 
«Сім’я». Виявилося, що питання про сім’ю й відносини справді є над-
звичайно актуальним для молодих людей, як для тих, у кого це ще все 
попереду, так і для тих, хто вже став на шлях сімейного життя. Апостол 
звернув увагу молоді на те, що сучасний світ підштовхує на швидкі 
взаємні стосунки, але молодим людям не варто поспішати жити спіль-
ним життям. Треба поступово пізнавати один одного, щоб рішення 
бути разом було усвідомленим. Важливо розуміти, що в кожній родині 
бувають проблеми й це нормально, тому що проблеми – це частина 

нашого життя. Бог не дає нам важчого хреста, ніж ми можемо нести. Тому до труднощів, з якими ми стикаємося, зокрема і в сімей-
ному житті, треба ставитися стійко й мужньо. Ми повинні навчитися приймати Божу любов за будь-яких обставин, навіть якщо 
нам це дається нелегко. Сім’я – це неабияка відповідальність. Бог створив сім’ю 
і для того, аби ми вчилися любити. Особливий етап у сімейних стосунках – це 
виховання дітей. Ми часто думаємо, що, виховуючи дітей, ми за них відповідає-
мо перед суспільством. Але, насправді, ми насамперед несемо відповідальність 
перед Богом.
Друга частина вечора була присвячена майбутньому Міжнародному Дню молоді, 
який відбувся з 29 травня до 2 червня в Дюссельдорфі (Німеччина). Священик 
Віктор Царенко підготував презентацію, у якій детально розповів про те, як це 
відбувалося 10 років тому й що ми можемо очікувати цього разу. Одним із важ-

ливих елементів підготовки було 
створення відеоролика, у якому 
молода людина з України повинна 
була пробігти з вогнем віри в руках 
і передати його представникові іншої країни. Перший день зустрічі закінчився тим, що 
юнаки й дівчата обрали головного героя, який нестиме факел у ролику, а також технічну 
групу, яка зніматиме ролик. Ранок другого дня молодіжного зльоту був присвячений 
невеличкому конкурсу на тему, як з підручних засобів можна змайструвати символ но-
воапостольської віри, а потім відбувалося інтерв’ю, під час якого усі присутні задавали 
різні питання, а відповіді записували на відео. Другим, і основним заходом ранку стала 
зйомка відеоролика з факелом віри в кадрі. Виявилося, що бути режисерами – непро-
сто, але, попри це цікаво й весело. Тут, як на справжньому кіномайданчику, працювали 
декілька операторів, сценаристів і навіть декілька режисерів. І, здавалося б, для такого 
простого відеокадру, зйомка тривала практично до полудня, а треба ще було змонтува-

ти й обробити відзнятий матеріал. Потім молодь обговорювала, який творчий подарунок братам і сестрам по вірі можна підготувати 
для поїздки в Німеччину. Трохи поміркувавши, вирішили, що це буде танець. І не відкладаючи, одразу стали придумувати рухи цього 
танцю, щоб можна було записати його на відео й передати в інші громади України для розучування. День видався насиченим подіями 

Ф
от

о:
 Н

А
Ц

 У
кр

аї
н

и



НС, 10/2019 2121НС, 10/2019

РЕПОРТАЖ | ДЕНЬ МОЛОДІ-2019 В УКРАЇНІ

й час було йти відпочивати, адже на ранок було заплановане богослужіння. Але розходитися не хотілося, та й в колі молоді виявився 
іменинник, тому в неформальній обстановці вечір продовжили біля багаття з шашликами.
Уранці в неділю відбулася найголовніша подія Дня молоді – богослужіння. В його основу апостол поклав біблійну цитату з Євангелія 
від Івана, глави 10, вірш 15: «Як Отець Мій мене знає, і Я знаю Отця, і життя Своє кладу я за Моїх овець». У своїй проповіді апостол 
нагадав усім: «Бог хоче, щоб ми прибували в любові та вірі. Не варто відкладати віру на майбутнє, тому що ніхто не знає, що буде 
завтра. Треба відкривати своє серце для Бога вже зараз і не вважати, що я ще занадто молодий чи молода для цього. Христос прийшов 
не змінити світ, а змінити нас. І ми в Божій справі є не просто Творінням Божим, а Його інструментами. Бог діє через нас». Час, як 
завжди під час таких заходів, пролетів майже непомітно, і ось настав момент для спільної фотографії та від’їзду додому. Але попереду 
нова зустріч на Міжнародному Дні молоді в Дюссельдорфі, на яку молодь уже з нетерпінням чекає.

ОКРУГ «УКРАЇНА-ЗАХІД»
Понад 50 юних братів і сестер Новоапостольської церкви округу 
«Україна-Захід» приїхали в місто Івано-Франківськ – обласний 
центр Прикарпаття –, аби з 2 до 4 серпня 2019 року разом з апо-
столом Анатолієм Будником провести цьогорічний День молоді. 
Вибір місця проведення цього молодіжного духовного форуму був 
невипадковим. Адже День молоді є не тільки можливістю для мо-
лодих віруючих людей зустрітися, ближче познайомитися один з 
одним, поспілкуватися й отримати духовну наснагу, а й прекрасна 
нагода познайомитися з визначними місцями рідного краю. Вос-
таннє цей форум проходив у Івано-Франківську ще наприкінці 
90-х років. Програмою Дня молоді було передбачено екскурсію 
по цьому славному західноукраїнському місту, під час якої вони 
довідалися чимало цікавого: «Івано-Франківськ названо на честь 
видатного українського письменника, поета й науковця Івана 
Яковича Франка. До 1962 року воно називалося Станиславів. Іва-
но-Франківськ – це перлина Прикарпаття, місто з галицьким шар-
мом та європейськими традиціями. Воно є містом з багатовіковою 
історією, давніми традиціями, неординарним мистецьким життям 

та динамічною економікою. Цей обласний центр розташувався на перетині двох річок Бистриць: Бистриці Надвірнянської та Бистриці 
Солотвинської. Вдале географічне розташування наближує Івано-Франківськ не тільки до держав-членів ЄС, а й створює сприятливі 
умови для багатостороннього розвитку. Територія міста складає 83,73 кв. км. Чисельність населення — 260,8 тис. осіб. Міжнародний 
аеропорт "Івано-Франківськ" забезпечує обслуговування 
повітряних суден всіх типів і має пропускну здатність 
400 пас./год. Сьогодні є відкритими міжнародні авіарей-
си в Італію, Іспанію, Польщу. Місто Івано-Франківськ є 
першим містом України, яке стало членом Асоціації євро-
пейських муніципалітетів "Energie-cites" (Енерджі-сіті), а 
також членом Асоціації міст України, яка підтримує тісні 
зв’язки з Радою європейських міст та регіонів. Важли-
вим фактором відносної стійкості економіки обласного 
центру до коливань у економіці країни є орієнтація іва-
но-франківських підприємств-експортерів переважно на 
ринки країн Європи.
Івано-Франківськ – це місто фестивалів. Щороку  тради-
ційно в обласному центрі відбувається близько 15 фести-
валів, серед яких: різдвяний фестиваль "Коляда на Май-
злях", міжнародні фестивалі "Карпатський простір" та 
"Свято ковалів", фестивалі-ярмарки "Свято меду", "Свято 
винограду та вина", "Свято хліба та сиру", виставка-ярмарок "Прикарпатський вернісаж". Івано-Франківські університети займають 
досить високий рейтинг серед вищих навчальних закладів України та ведуть активну міжнародну діяльність. На базі Національ-
ного технічного університету нафти і газу діє науково-технологічний парк, завдання якого є сприяння запровадженню багатьох 
сучасних енергоощадних технологій, ноу-хау в економіку міста та області. Тут є 5 університетів та інститутів, 11 – коледжів, тех-

нікумів та професійно-технічних училищ. Івано-Франківськ 
– це місто спорту та фізичної культури. За часи Незалежності 
провідні спортсмени міста в складі Олімпійської збірної коман-
ди України були учасниками Літніх та Зимових Олімпійських 
ігор. Щорічно спортсмени міста здобувають понад 200 медалей 
різного ґатунку на чемпіонатах Європи, світу з олімпійських та 
неолімпійських видах спорту». Поблизу міського спортивного 
коледжу в готелі «Прикарпаття», який розташувався на березі 
прекрасного міського озера, поселилися учасники цього мо-
лодіжного форму. Як інформаційні, так і спортивні заходи Дня 
молоді відбувалися на базі цього коледжу. 
У п᾽ятницю ввечері, 2 серпня 2019 року, учасники Дня молоді 
з радістю зустрічали апостола Анатолія Будника. Після спіль-
ної молитви апостол урочисто відкрив День молоді 2019 року, 
гаслом якого були слова призначеного Першоапостолом Жа-
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ном-Люком Шнайдером на 2019 рік девізу Новоапостольської 
церкви «Багатство у Христі!»
У суботу, 3 серпня 2019 року, у першій половині дня відбулася 
згадана вище екскурсія по визначних місцях Івано-Франківсь-
ка. Молодим людям властиво пізнавати істинну. У них є 
завжди чимало питань, особливо духовних, які стосуються 
як теперішнього життя так і майбутнього життя віруючої лю-
дини. Тому свою духовну бесіду з молоддю апостол А. Будник 
присвятив одній з тем нашого Катехізису «Учення про прий-
дешнє». У рамках цієї зустрічі відбулася також презентація ві-
деоматеріалу та фотографій з Міжнародного Дня молоді, який 

на початку червня проходив у німецькому Дюссельдорфі. У ньому серед майже 60 молодих учасників з України взяли також участь 
новоапостольські християни Західної України. Вони жваво й радо ділилися своїми враженнями від пережитого під час Міжнародно-
го молодіжного форуму в Дюссельдор-
фі. Бесіда проходила в доброзичливій 
атмосфері. Молодим братам і сестрам 
не часто випадає нагода в невиму-
шеній і теплій обстановці спілкува-
тися з апостолом. Потім на спортив-
них майданчиках коледжу відбулися 
спортивні захоплюючі змагання й 
розваги. 
Молодь заздалегідь готувалася до Дня 
молоді й підготувала цікаву й змі-
стовну музичну та пісенну програму. 
Виступали й найменші учасники кон-
церту. Уже традиційними стали ро-
зваги й інтелектуальні ігри; провели 
захоплюючий тест на знання Біблії, 
матеріали якого щомісяця публіку-
ються у церковному часопису «Наша 
сім’я». 
Кульмінацією цього духовного мо-
лодіжного свята було богослужіння 
апостола А. Будника, яке проходило в неділю, 4 серпня 2019 року, у церкві громади Івано-Франківська. В його основу апостол поклав 
цитату з Послання до Филип᾽ян 4, 19: «За те мій Бог виповнить усі ваші потреби, за багатством Своїм, у славі, у Христі Ісусі». «Ця 
біблійна цитата,- як наголошував апостол А. Будник,- відповідає девізу Новоапостольської церкви на 2019 рік «Багатство у Христі!» 
Осягнути багатство майбутньої Христової слави – це найбільша потреба віруючої людини. Для цього віруючим християнам, як на-
голошував свого часу апостол Павло, треба брати приклад з Ісуса Христа: «Ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що задля 
вас став бідним, бувши багатим, щоб ви Його вбожеством розбагатіли» (2-е Корінтян 8, 9). «Щодо духовного багатства нам, - як 
наголошував наприкінці своєї проповіді апостол А. Будник,- треба орієнтуватися на слова, мовлені свого часу апостолом Павлом до 
Тимофія: «Багатим у цьому світі накажи, щоб не неслись думками вгору та не надіялися на нетривке багатство, лише – на Бога, Який 
щедро дає нам усього для вжитку; щоб добро чинили, багатіли добрими ділами, були щедрі, ділилися радо і збирали собі скарб – до-
бру підвалину на майбутнє, щоб осягнули життя правдиве» (До Тимофія 6, 17-19).
Після богослужіння, в якому взяли участь брати й сестри по вірі з громад Івано-Франківська, Бурштина й Калуша, зробили спільне 
фото на згадку. Молоді брати й сестри увесь рік чекали на своє свято, а три дні спілкування пройшли як одна прекрасна мить. Тепер 
вони з нетерпінням і радістю чекатимуть на наступну зустріч з апостолом і на спілкування один з одним. А пережите під час цьо-
горічного Дня молоді вони ще довго берегтимуть у своїй пам’яті.

ОКРУГ «СХІД»
З 16 до 18 серпня 2019 року в окрузі «Схід» відбув-
ся 21-й День молоді. Цього разу молодь з громад від 
Маріуполя до Одеси знову зібралася в Новій Кахов-
ці. У цьогорічному Дні молоді взяли участь не тільки 
молоді люди, а й їхні діти віком 6-8 років.
Вечір у п’ятницю почався з молитви й привітання 
апостола Будника. Бесіда апостола з молоддю була 
присвячена темі з Катехізису Новоапостольської 
церкви «Вчення про прийдешнє». У простій зро-
зумілій формі, із посиланнями на Біблію, апостол 
розповів про Друге Пришестя Ісуса Христа, про 
майбутнє, яке Бог приготував тим, які вірують у 
Нього. Після цього апостол відповів на запитання 
молоді. На завершення апостол молився й просив 
спокійної ночі й сил на прийдешній день.
А це їм було вкрай необхідно. Майбутній день обі-
цяв бути цікавим, але не простим – на молодь чекав 
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похід у пустелю«Олешківські піски» !
«Олешківські піски» – Національний природний парк, розташований на 
місці однойменного піщаного масиву на території Олешківського району 
(Херсонська область, Україна). Площа – 8 020,36 га. Тут є все, крім вер-
блюдів: безкраї бархани (тутешні мешканці називають їх «кучугурами»), 
оазиси й неймовірна літня спека. Екскурсоводи кажуть, що в спеку в ту-
ристи нерідко бачать міражі. На піску інколи можна побачити вузьку, але 
довгу стежку з величезних слідів від лап пустельних звірів. Місцеві жи-
телі твердять, що це сліди степових  вовків. Удень піски нагріваються до 
t +70оС, а вночі неабияк остигають. Амплітуда температурних коливань 
становить до 40оС. Окремі бархани в Олешківських пісках сягають 12 
м заввишки. Бувають також характерні для пустель піщані бурі. Тут, як 

у будь-якій пустелі, є також оазиси, які 
дарують мандрівникамі відпочинок. Про 
цю пустелю мало хто знає, і це не випад-
ково. Раніше на території Олешківських 
пісків знаходився військовий полігон, 
на якому проходили навчання льот-
чиків-бомбардувальників країн Вар-
шавського договору. Орієнтирами для 
льотчиків були складені з гумових шин  
хрести діаметром 220 метрів. За дани-
ми археологів ця пустеля відома ще з XI 
століття. Слов’яни називали її Олешшя, 
що означає «ліс». Звідси й походить на-
зва пустелі. Тут, на початку XVIII століт-
тя розташовувалася вільна Олешківська 
січ. Піски місцевості – це відкладення, 
що утворилися після льодовикового періоду. У своєму теперішньому вигляді пустеля утворилася 
порівняно недавно. Наприкінці XVIII століття в регіоні почало інтенсивно розвиватися вівчарство. 
Один тільки барон Фальц-Фейн, засновник заповідника Асканія-Нова, володів величезними отара-
ми, що налічували майже мільярд голів, які паслися на цих пустельних луках. Це призвело до знищен-
ня рослинного покрову й утворення піщаної місцевості. Унаслідок вітрової ерозії її площа постійно 

збільшувалася. Аби зупинити утворення пустельної площі, у 
1920-х роках краї Олешківських пісків почали засаджувати лі-
сами загальною площею в 1000 квадратних кілометрів. Зараз у 
лісосмугах ростуть акації, берези, сосни й виноградники».
Молоді довелося прокидатися вдосвіта, виїзд на екскурсію в 
пустелю був запланований на 7.00 годину ранку. Треба було 
потрапити в пустелю з самого ранку, бо вдень тут дуже гаря-
че. Цього дня погода була сприятлива: синоптики обіцяли 27 
градусів тепла, а до цього було 35 градусів. Пустеля здивувала, 
вразила й потішила присутніх побаченим. Ніхто не припускав, що побачить такі гарні краєви-
ди. Похід супроводжувався цікавою розповіддю екскурсовода. Молодь довідалася про поход-
ження пустелі, її фауну й флору, почула чимало цікавих історій, якы були пов᾽язані з цією 
пустелею. Усі, звичайно, мимоволі згадували про історію виходу ізраїльського народу з єгипет-
ського поневолення. На завершення походу молоді мандрівники з задоволенням набрали на 
пам’ять пісок у пакетики з надписом «Олешківські піски».
Після «виходу з пустелі» молодь мала змогу поспілкуватися, пограти в ігри й повудити рибу. А 
ввечері відбувся традиційний «вечір радості й сміху». Цього разу більшу активність проявили 

найменші учасники молодіжного форуму: вони грали 
сценки на біблійну тематику, брали разом з молоддю 
активну участь у всьому, що відбувалося. Радість, ве-
селощі, жарти й сміх створювали прекрасну атмосферу 
єднання! Завершився вечір спільним співом улюблених 
усіма новоапостольських пісень і молитвою апостола.
Завершальним «акордом» Дня молоді стало бого-
служіння, яке відбувалося в неділю вранці. Присутнім 
на богослужінні юнакам і дівчатам апостол служив сло-
вом із Біблії «Хвалю тебе, що сотворив мене так дивно; 
діла твої предивні, ти душу мою знаєш вельми добре» 
(Псалом 139, 14). Бог Своїм словом укотре нагадав 
присутнім про чудові діла любові, якими Він сьогодні 
підтримує й укріпляє людей, які вірують у Нього. Ми 
спостерігаємо за цим й наші «душі цілком усвідомлю-
ють це»!
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??             ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ?  

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
У центрі міста Пфаффенвінкеля (Німеччина) знаходиться монастир Вес-
собрунн – найдавніший монастир на теренах німецькомовних країн. Перші 
згадки про заснування цього монастиря датовані VIII століттям. В епоху Се-
редньовіччя та раннього Нового часу Вессобрунн був осередком науки й мис-
тецтва. Із майстерень монастиря вийшли видатні митці, художники й майстри 
ліпнини і вони об᾽єднані під художньо-історичною назвою «Вессобрунська 
школа». Ця школа вплинула на церковне будівництво як в Південній Німеч-
чині, так за її межами. Автором фрески, яку ми представляємо вашій увазі, 
є незалежний художник Йоганн Баптист Баадер (1717-1780), Баадер нерідко 
працював за дорученням вессобрунців, зокрема, і в церкві Святого Іоанна 
Хрестителя в Вессобрунні, побудованій у 1750-х роках. Стельова фреска, ви-
конана Баадером у 1759 році, присвячена Івану Хрестителю. Фрагмент фрески 
на фотографії зображує Предтечу в момент хрещення Ісуса в Йордані. Посох з 
хрестом Івана Хрестителя оповитий стрічкою з латинським текстом. 
ЩО ОЗНАЧАЄ ВИСЛОВЛЮВАННЯ НА СТРІЧЦІ? 

Відповідь див. на стор. 2

1. Хто намагався не допустити виходу ізраїльтян з Єгипту?
А фараон
Б  Август
В Ірод
Г  кесар

2. Кого, окрім апостола Павла, вважають співавтором 1-го По-
слання до корінтян?
А Лука
Б Сосфен
В Епафродіт
Г Крісп

3. Як у латинській Біблії називається 2-а Книга Мойсея?
А  Числа
Б  Буття
В  Левіт
Г  Вихід

4. Де знаходиться місто Коринф, у громаду якого адресував 
своє Послання апостол Павло?
А в Італії
Б  в Греції
В  в Юдеї
Г  в Туреччині

5. Хто написав текст пісні «Живий мій Ісус» (№ 42 у російсько-
мовному пісеннику)?
А Пауль Герхарт
Б  Карл Йоганн Філіпп Шпітта
В  Ігнац Антон Адам Файнер
Г  Беньямін Шмольк

6. Де йдеться в Біблії про облогу Єрусалиму вавилонянами?  
А  у Книзі Вихід
Б  У 2-й Книзі Царів
В  У 2-й Книзі Езри
Г  У 2-й Книзі Хронік

7. Хто написав мелодію до пісні «Хвала Всевишньому й честь» 
(№ 175 в російськомовному пісеннику)?
А Вольфганг Амадей Моцарт
Б  Петер Зорен
В Лео Хасслер
Г невідомий автор 

8. З якого народу походив Голіаф? 
А  з філістимлян
Б  з греків
В  з римлян
Г  з амалекитян

9. Звідки походив пророк Єремія?
А із Суккоту
Б  із Анафофа
В  із Єрусалиму 
Г  із Віфлеєму

10. Кого вважають предтечею Ісуса Христа?
А  Ілля
Б  Мойсей
В  Ісая
Г  Іван Хреститель
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