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З повною силою

Дорогі брати і сестри,

Святий Дух завжди діяв з повною силою - так було після Його зіше-
стя, так відбувається зараз і так відбуватиметься у майбутньому. Святий 
Дух застерігає, зміцнює, утішає і надихає. Він постійно за будь-яких жит-
тєвих обставин супроводжує нас. Ми розпізнаємо Святого Духа по Його 
діянню:

- Святий Дух у Христовій Церкві віддавна зміцнює віру в Ісуса – у тому 
числі, коли зазнаємо переслідувань, нужду чи страждання. Він як тоді, 
так і сьогодні спонукає нас переконливо звіщати Євангеліє про те, що 
Ісус Христос є Божим Сином;

- Святий Дух через служіння апостолів готує віруючих людей до Дру-
гого Пришестя Ісуса Христа. Завдяки апостольському служінню  віруючі 
люди приймають дар Святого Духа і, єднаючись, святкують Святе При-
частя; 

- Святий Дух діє в усіх громадах - у малих і великих, незалежно від жит-
тєвих умов і культур її членів; Він присутній скрізь; 

- Святий Дух сповнює віруючих людей силою, аби вони зберігали вір-
ність Ісусові Христові, вірили й довіряли Йому. Святий Дух додає нам 
також сил нести тягарі й служити ближньому в громаді;

- ніщо не спроможне зупинити діяння Святого Духа. Ніщо не зупинить 
розвиток Божого Царства. Адже Святий Дух діє з повною силою.

Покажімо й ми, що Святий Дух діє з повною силою як в громадах, так і 
в кожному з нас. Дякуймо Богові, Святому Духові, знову й знову за Його 
діяння в Христовій Церкві, в апостольському служінні, у громадах та в 
кожному з нас. 

З сердечними вітаннями,
ваш

Жан-Люк Шнайдер
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Сан-Паулу є одним із найбільших мегаполісів сучас-
ного світу. Засноване єзуїтами ще в середині XIX 
століття поселення було тоді малозначним. Сьо-
годні мегаполіс Сан-Паулу нараховує більше 20 

мільйонів жителів і є провідним індустріальним регіоном 
Латинської Америки. Він – після Мехіко і Токіо – вважаєть-
ся третьою у світі густонаселеною міською агломерацією. У 
центрі міста знаходиться величезний парк Іберапуера, який, 
як і Центральний парк Нью-Йорку, є для жителів Сан-Пау-
лу зеленою оазою. Цей парк був оформлений відомим ланд-
шафтним дизайнером і художником Роберто Бурле Марк-
сом, який, як і багато бразильців, має німецьке коріння (його 
батько був уродженим Швабом). Найновішим атракціоном 
парку Іберапуера є піктографічна Іберапуерта Аудиторія, 
яка через свій характерний червоний дах, розміщеним  над 
входом, називається в народі «вогнем» і привертає зацікав-
лену публіку циклом концертів, що проходять щонеділі вве-
чері в залах, які влітку відкриті для парку. Ніде метушливий 
мегаполіс не є таким спокійним, як тут, де люди, сидячи на 
траві, під спів птахів слухають прекрасну музику в променях 
західного сонця.

A.V.

4 НС, 12/2019

Сан-Паулу
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БОГОСЛУЖІННЯ В САН-ПАУЛУ /
БРАЗИЛІЯ

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: готель
ДАТА: 4 серпня 2019 року
БІБЛІЙНА ЦИТАТА:
Євангеліє від Луки 14, 16-17
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Що за прекрасне слово» 
(№ 213 у російськомовному пісеннику)
СУПРОВІД: Окружні апостоли Енріке Мініо, 
Рауль Монтес де Ока, Райнер Шторк; апостоли 
Хосé Бона, Гільєрмо Канесса, Герман Ернст, Кла-
удіо Гонзáлез, Рейнальдо Мілчук
СВЯЩЕННОДІЙСТВА: проводи на заслужений 
відпочинок Окружного апостола Рауля Монтеса 
де Ока 

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ

НС, 12/2019 5Ф
от

о:
 ©

 fi
li

pe
fr

az
ao

 –
 is

to
ck

ph
ot

o.
co

m



НС, 12/20196

Мої дорогі брати і сестри, ми вдячні нашому Не-
бесному Отцеві за те, що маємо сьогодні змогу 
побувати на цьому святковому богослужінні 
в Сан-Паулу. Я знаю, що цей день є для вас 

особливим, адже ваш Окружний апостол йде на заслуже-
ний відпочинок і відбудеться ординація нового Окружного 
апостола. Це – особлива подія. Однак, ми зібралися сьогод-
ні насамперед для того, аби побувати на богослужінні. Важ-
ливими є не тільки зміна Окружних апостолів, а й – кожен 
з нас, ти і я, і наші стосунки з Богом. Бог цікавиться тобою. 
Він бажає укріпити тебе. Він бажає утішити тебе. Він ба-
жає підготувати тебе до Другого Пришестя Ісуса Христа. Це 
сьогодні найважливіше. Бог любить тебе й передбачив для 
тебе майбутнє: усе обертається навколо тебе й твоєї душі. 

Бог бажає укріпити наші стосунки та єднання з Ним. 
Важливою є, звичайно, також зміна Окружного апосто-

ла. Висловлюючись образно: ми закриваємо одну главу в 
історії Новоапостольської церкви Бразилії й розпочинає-
мо нову. Проте книга та сама. Тільки глава у ній – нова. Та 
сама Господня справа, та сама історія, той самий Бог, та 
сама мета й той самий шлях, ідучи яким, ми осягнемо її. 

Усе  готове!
Отже, не турбуйтеся; змін не відбудеться: ми будемо про-
довжувати йти шляхом, який веде у небеса. 

Цей день є для нас доброю нагодою озирнутися назад і 
подякувати Небесному Отцеві за благословення, яким Він 
наділяв нас за останні роки. Я не можу дати йому своєї 
оцінки, бо знаю небагато про нього. Але я знаю, що Бог 
благословив вашу країну за роки праці вашого Окруж-
ного апостола, і що за цей час ви пережили чимало пре-
красних подій. Хіба це не благословення, за яке нам треба 
дякувати? 

Тепер ми перейдемо до нашої біблійної цитати. Вона 
взята з притчі Ісуса Христа. Один чоловік справив 
велику вечерю – у Євангелії від Матвія її названо 

весіллям – і запросив багатьох людей. Потім він послав 
свого слугу, сказати запрошеним: «Ідіть, усе готове». Але 
жоден з них не прийшов. 

Перший запрошений сказав: «Поле купив я, мушу піти 
на нього подивитись; вибач мені, прошу тебе». Другий 
сказав: «П’ять пар волів купив я і йду їх спробувати; про-
шу тебе, вибач мені». А інший мовив: «Я одружився і тому 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«А Ісус озвавсь до нього: Один чоловік 
справив вечерю велику й запросив ба-
гатьох. Під час вечері послав він слугу свого 
сказати запрошеним: Ідіть, усе готове».

Слово із Біблії: Від Луки 14, 16–17
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не можу прийти». Тоді господар каже до слуги свого: «Іди 
щоскоріш на майдани й вулиці міста й приведи сюди вбо-
гих, калік, сліпих, кульгавих». Потім господар ще сказав: 
«Піди на шляхи та огорожі й наполягай увійти, щоб дім 
мій наповнився» (Від Луки 14, 18–23).

Вечеря – це метафоричний образ єднання з Богом. 
Святкова вечеря традиційно вважалася в юдействі обра-
зом єднання людини з Богом, а також прообразом трапези 
у Божому Царстві. 

Бог вибрав ізраїльський народ, аби він мав єднання з 
Ним, і послав Свого Сина, Слугу, сказати людям: «Ідіть, 

усе готове!» Але вони не прийняли запрошення і не пішли 
услід за Ісусом. Тому Він мовив: «Тепер спасіння пропо-
нується усім народам, а не тільки вибраному».

Таким є історичне підґрунтя для розуміння цієї причті. 
Вона містить у собі водночас певне послання до нас. Ми 
також належимо до вибраного Богом народу. Бог вибрав 
нас, аби ми стали первенцями й увійшли в Його Царство. 
Він запрошує нас на весілля Агнця на небесах (Одкровен-
ня 19, 9). Це – наше майбутнє. А тепер Ісус каже до нас: 
«Ідіть, бо все готове!» 

Пригадаймо слова, які Ісус мовив до Своїх учнів, коли 
відходив: «І коли відійду і вам місце споготую, то поверну-
ся і вас до Себе візьму, щоб і ви були там, де Я» (Від Івана 
14, 3). Ними Він звіщав їм про жертву, у яку приніс Себе, й 
віддав за них Своє життя. Таким чином Він переміг пекло 
й смерть і підготував нам місце. Його перемога є остаточ-
ною і досконалою. З тих пір, як Ісус переміг пекло й смерть 
й знісся у небеса, там все готове; і там вже не треба нічого 
діяти. Нам не треба думати, чи підготував Ісус нам місце. 
Він виконав усе й підготував нам місце на небесах. Нам 
для Другого Пришестя Христа не треба нічого більше ро-
бити. Там усе готове.  

Тут, на землі, теж усе готове, усе приготовлене. Бо 
Ісус послав Святого Духа й апостолів. Завдяки діян-
ню Святого Духа й праці апостолів Він вершить 

підготування. Він робить усе необхідне, аби ми належати 
до Христової Невісти й увійшли у Боже Царство, Господь 
готує тут, на землі, руками апостолів: народження згори, 
Води й Духа, Боже слово, відпущення гріхів і Святе Прича-

стя – усе готове, усе підготовлене й пропонується людям. 
Так, як мовиться у притчі, «вбогі, каліки, сліпі, кульгаві» 

(Від Луки 14, 21), усі разом, незалежно від життєвих об-
ставин, бідні й багаті можуть отримати все необхідне для 
того, аби ввійти в Боже Царство. Завдяки апостольському 
служінню вони можуть отримати таїнства, прийняти Го-
сподні слово й милість і стати первенцями. Це слово під-
ходить до нашого часу: усе готове для Другого Пришестя 
Ісуса Христа як на небесах, так і на землі для кожного з 
нас, незалежно від обставин, у яких ми живемо.

В Одкровенні є цитата, в якій мовиться: «Я бачив іншого 
Ангела, що підіймався від схід сонця, маючи печать 
Бога живого. Він скрикнув голосом великим до чо-
тирьох ангелів, що дано їм шкодити землі і морю, 
кажучи: «Не шкодьте землі, ні морю, ні деревам, 
поки не опечатаєм слуг Бога нашого на чолах їх» 
(Одкровення 7, 2–3). Нам треба обережно тлумачи-

ти це слово, бо Бог не є залежним від людей. Ми не сміє-
мо казати: Бог мусить чекати, поки будуть підготовлені 
всі люди, яких Він потребуватиме для роботи в Царстві 
Миру; Бог не зможе прийти до тих пір, поки їхнє число не 
буде повним. Бог не повинен чекати, поки остання душа 
буде запечатана й буде готовою. Такого не може бути, 
інакше Бог буде залежним від людей: усе готове, але чи має 
Бог чекати, поки ми будемо готовими …?

Отже, Бог не є залежним від людей. Господь міг прийти 
і 20 років тому назад, і взяти до Себе всіх людей, які були 
тоді готовими; й таким чином довершити Свій план. Це 
нам треба збагнути.

Повторююся: Бог не є  залежним від людей! Господь міг 
прийти 20 чи 100 років тому назад і взяти до Себе всіх лю-
дей, які були тоді готовими, й довершити Свій план. Бог 
завжди готовий, Він усе підготував. Неправильно казати, 
що Бог не посилає Свого Сина, бо Йому треба ще почека-
ти. Ні! Він виявляє Свої любов і милість до нас і кожному 
з нас дає шанс виявитися підготовленими. 

Ісус Христос може прийти в будь-який час – адже усе 
готове. 

Метафора «опечатаних слуг» означає, що ми, поки пере-
буваємо тут, на землі, маємо виконувати свою працю. Ось 
як нам треба розуміти ці слова. 
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     З тих пір,   як Ісус переміг пекло й смерть та 

знісся 

Бог бажає,   аби укріплялися наші стосунки 

                                                       з Ним.
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Ісус може прийти в будь-який час. Бог не залежний від 
людини. Але Він, виявляючи любов і благодать, дає кож-
ному з нас шанс підготуватися до Другого Пришестя Хри-
ста. Він бажає, аби до Його Другого Пришестя ми шукали 
душі, які можуть бути запечатані Святим Духом. 

Саме так нам треба розуміти слова: «Ідіть, усе го-
тове!» Іди! Ісус чекає на тебе! Він не залежний від 
тебе. Але Він любить тебе. Прийди негайно! Не будь 

недолугим, як запрошені з причті!
Бути готовими до Другого Пришестя Ісуса Христа має 

бути пріоритетом і найважливішим для нас. Його прихід 
може статися в будь-який момент й у будь-який час. По-
вторюся: усе готове, усе доступне й ти можеш отримати 
все необхідне. Ти, незалежно від життєвих обставин, мо-
жеш прийняти сьогодні все необхідне, аби виявитися під-
готовленим до Пришестя Господа: слово, милість і таїн-
ства. Іди і візьми їх!

Але «Ідіть» означає не тільки приходити на богослужін-
ня, слухати Боже слово й приймати відпущення гріхів та 
Святе Причастя. «Ідіть» означає також йти услід за Ісусом. 

У Євангелії від Матвія у цій притчі йдеться також про 
весільне вбрання (Від Матвія 22, 11–14). Без нього нам не 
ввійти в Боже Царство. «Ідіть» означає також: йти услід 
за Ісусом, думати, як Він; говорити, як Він, і діяти, як Він. 
Ось що означає «Ідіть». 

Бог запросив нас до вічного єднання з Собою у Його 
Царстві. Там, у небесах, усе приготовлене й Ісус може при-
йти на землю в будь-який час. Бог, виявляючи Свої любов і 

милість, дає кожному з нас шанс. Те, чого нам не вистачає, 
ми можемо отримати сьогодні завдяки праці апостолів і 
діянню Святого Духа.  

Це слово має водночас інше смислове навантаження. 
Вечеря є метафорою єднання з Богом, не тільки майбут-
нього, а й сьогоднішнього. 

Ісус єднався і спілкувався зі Своїми учнями на землі, 
коли був разом з ними, коли їв і пив з ними. Ісус бажає і 
сьогодні єднатися з нами тепер і тут, на землі. Він мовить 
до нас: «Ідіть, усе готове!»

Ісус запевнює, що все готове для того, аби ми мали єд-
нання з Ним. Що б з нами не відбувалося – випробову-
вання, смуток, спокуси чи страх – Бог, як мовить апо-

стол Павло, додає нам сил поратися з цим: «Бог вірний: він 
не допустить, щоб вас спокушувано над вашу спромож-
ність» (1-е Корінтян 10, 13). Бог завжди турбуватиметься 
про те, аби в нас було достатньо сил поратися з будь-якою 
ситуацією і продовжувати єднатися з Ним. Але нам треба 
навчитися розпізнавати Його поміч, бо це буває інколи 
проблематичним. 

У Старому Заповіті є одна історія. В Агар, служни-
ці жінки Сари, від Авраама народилася дитина, перший 
син Ізмаїл. Коли Сара народила Ісаака, то прогнала Агар 
з сином Ізмаїлом геть. Агар блукала по пустині й згодом 
у неї закінчилася вода. Вона знала, що без води ні вона, 
ні її дитя не виживуть у пустині. Вона поклала Ізмаїла під 
кущ, сіла поруч з ним і гірко заплакала. Бог послав ангела, 
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Те,   чого нам не вистачає,   ми сьогодні можемо отримати 

                                                       через  апостольський сан.
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ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
РАУЛЬ МОНТЕС ДЕ ОКА

Окружний апостол 
Монтес де Ока (Бразилія 
/ Болівія), який під час 
свого активного служіння 
востаннє звернувся до 
громади, висловив свою 
вдячність і сказав, що 

послання Першоапостола «Усе готове!» викли-
кало в нього радість і зробило щасливим. Краще 
запрошення годі придумати. «Сам Бог каже тобі: 
«Прийди до Мене! Я тебе ще більше поблагослов-
лю!» – сказав на завершення Окружний апостол і 
щиро подякував усім за любов і підтримку, які він 
відчував на собі упродовж всіх років своєї актив-
ної діяльності. 

який відкрив їй очі, аби вона побачила криницю. Криниця 
була там ще до того, але Агар не бачила її. Криниця являла 
собою лише отвір у піску й вона не побачила її. Можливо, 
вона дивилася за чимось іншим, я не знаю. Фактом є те, 
що вона знайшла воду й урятувалася. 

Інколи ми також потрапляємо у скрутну ситуацію. Ми 
просимо в Бога про поміч, але не бачимо чи, можливо, не 
розпізнаємо її. У нас є власна уява про те, як Бог має до-
помогати нам. А для Бога на першому місці – подарувати 
нам єднання з Ним. Це є для Нього пріоритетом. Він ба-
жає підтримувати з нами єднання. Він бажає, аби ми єдна-
лися з Ним. Ось у чому полягає Його допомога. Він бажає 
допомогти нам, аби ми за будь-яких обставин підтриму-
вали зв’язок з Ним. Та ми не завжди бачимо істинно Божу 
допомогу, бо очікуємо на якусь іншу. Довірмося Богові! 
Він турбується, аби ми мали все необхідне й підтриму-
вали зв᾽язок з Ним: слово, таїнства, служителів та наших 
братів і сестер. Бог турбується, аби ми мали все необхідне 
й зберігали віру. 

Нехай Святий Дух водить нас, аби ми розпізнавали й 
приймали Божу поміч. Адже для нашого спасіння все го-
тове, усе приготовлене. 

Нам, аби отримати від Бога допомогу, треба виконати 
певні передумови. Про це свідчить ще одна давня історія. 
Усі ви знаєте історію про Мойсея та ізраїльський народ. 
Він перебував разом зі своїм народом у пустелі й згодом 
закінчилася вода. Народ обурювався на Мойсея і казав: 
«Навіщо оце ти вивів нас із Єгипту, щоб спрагою замори-

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
РАЙНЕР ШТОРК

Окружний апостол Шторк 
(Західна Німеччина) на 
початку своєї проповіді 
підкреслював, що ми не 
можемо запам’ятати все, 
про що йшлося під час 
богослужіння. Але одне 

ми маємо взяти для себе з цього богослужіння: 
«Ідіть, усе готове!» Потім він вів мову про одну 
молоду пару, яка переживала подружню кризу. 
Обоє не розмовляли один з одним. Якось вони 
мовчки йшли поруч і наштовхнулися на струмок. 
Молодий юнак зробив великий крок й опинився 
на іншому березі, а його дружина – ні. Потім він 
подав їй руку й сказав: «Іди!» І мовчанці прийшов 
кінець. 

ти нас?» (Вихід 17, 3). Потім Бог звелів Мойсеєві ударити 
палицею по скелі, аби потекла вода.

Мойсей вдарив своєю палицею по скелі й з’явилася вода 
– так багато, що всі напилися. Я думаю, і це очевидно, що 
вода була там ще раніше, але Мойсеєві, аби надати поміч 
своєму народові, треба було виявити Богові послух. Поки 
Мойсей виконував Божу волю, у нього все виходило. Аби 
отримати Божу поміч, нам треба виявляти Йому послух. 

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ЕНРІКЕ МІНІО

Наступник Окружного 
апостола Монтеса де Ока 
й майбутній Окружний 
апостол Мініо (Аргнетина, 
Чілі, Парагвай, Уругвай) 
представив себе братам і 
сестрам й звернувся до них 

португальською мовою: «Я потребую ваші молитви! 
Будьте впевнені, я також молюся за вас! Ми по-
требуємо й допомагаємо один одному, адже всі ми 
бажаємо бути готовими до Другого Пришестя Ісуса 
Христа». Заклик «Ідіть» він розуміє як запрошення 
Бога приходити до Нього з молитвою: «Іди до Нього, 
ти можеш сказати Йому все; навіть те, чого сам не 
розумієш. Ісус зрозуміє тебе».



НС, 12/201910

ОСНОВНІ ДУМКИ:

Бог підготовив усе для нашого єднання з Ним:

– Христос відкрив Своєю перемогою над гріхом і 
смертю шлях до вічного єднання з Богом.

– Завдяки апостольському служінню Святий Дух 
віддає в наше розпорядження все необхідне для того, 
аби ми стали первенцями й увійшли в Боже Царство.

– Будь-яка людина завдяки Божим слову й милості 
може осягнути спасіння, незалежно від походження 
чи життєвих обставин.

сивність нашого єднання з Ним залежить також 
від нашої готовності. Чесно признатися, мене ін-
коли непокоїть таке питання: «Чи завжди серйоз-
ними є наміри деяких Божих дітей мати єднання 
з Христом?» У кожного з нас є свої міркування й 
уявлення, які не завжди співпадають з Божествен-
ними. Деякі з наших поглядів –  і це очевидно – є 
такими, з якими Ісус не може погодитися. Але ми 
продовжуємо дотримуватися їх і руйнуємо своє 
єднання з Христом. 

Що є для тебе важливішим: мати власну точку 
зору й нав’язувати її іншому, а чи осягнути мир в 

Ісусі Христі?
Я підкреслюю те, що про вів мову Окружний апостол 

Шторк: якщо я знаю, що мої погляди не узгоджуються з 
поглядами Ісуса, то чи не маю я зрозуміти, що вони від-
даляють мене від Ісуса? Ісус стоїть поруч з нами й мо-
вить: «Ідіть! Відкинь свої погляди. Ти можеш отримати 
ще більше миру й радості, ще більше сил і благословення, 
якщо поступатимеш так». Якими б не були твої думки й  
погляди: чи відносно ближнього, чи відносно управління 
Божою справою, чи відносно тебе самого, та коли вони – 
навіть якщо вони непогані – не узгоджуються з Божою во-
лею, то відмовся від них! Піди на цей крок, іди до Христа 
й побачиш: навіть якщо тобі доведеться піти на чималі 
жертви, ти отримаєш від Нього неабияке благословення. 

Діяння Святого Духа залежить від нашого єднання з 
Богом. Чим більшим є наше бажання й воля єднатися з 
Богом, тим інтенсивніше діє Святий Дух. Це пояснює ба-
гато що. Деяка людина в сотий раз приймає Святе Прича-
стя, але в неї не відбувається, бо вона думає, що Ісус має 
зробити крок йому назустріч. Однак, це не так! Зробімо 
першими крок назустріч Ісусові!

Слухатися Бога не тільки тому, що Він наказує чи зі страху 
перед покаранням. Коли ми слухаємося Бога, то єднаємо-
ся з Ним. Отже, слухаймося Бога й виконуймо Його волю, 
аби отримати єднання з Ним. Виявляти Богові послух оз-
начає погоджуватися з Його волею: робити все можливе, 
аби Його думки були нашими думками і Його воля – на-
шою. 

Усі люди, які прийняли тверде рішення підтримувати 
саме такий зв᾽язок з Богом, зазнають від Нього поміч, й 
отримають усе необхідне, аби зберегти свою віру. Отже, 
єднатися з Богом – це наше рішення. 

Усе готове, усе необхідне підготовлене. Бог підготував 
для всіх милість і благодать. Він прощає нам будь-який 
гріх. Усе підготовлене, але нам треба прийти до Нього. 
Нам треба перевіряти самих себе й визнавати свої помил-
ки. А це нелегко. 

Ми маємо бути готовими визнавати: так, я допустив 
помилку. Ми маємо визнавати, що нам треба було посту-
пити по-іншому, що ніхто не змусив мене грішити; що це 
було моє рішення і воно неправильне. 

Ідімо до Ісуса із смиренним каяттям, розкаюємося у 
власних гріхах і тоді зазнаємо від Нього милість. Адже Він 
підготував Свою милість для всіх. Ідіть до Нього! Ідіть з 
покаянням, ідіть щиро й отримаєте від Нього милість. 

Отже, моє сьогоднішнє послання до вас є дуже простим: 
Бог турбується, аби ми мали все необхідне й увійти в Його 
Царство. Він турбується, аби ми мали все необхідне для 
сьогоднішнього єднання з Ним. А нам треба прийти до 
Бога й взяти те, що Він підготував для нас. Якщо людина 
прагне ввійти в Боже Царство, то неодмінно осягне його. 
Отже, Бог дає нам обітницю: «Ідіть, усе готове!»

Після співпроповідей Окружних апостолів Першоа-
постол сказав: Ми і сьогодні маємо можливість прийти 
до Ісуса й отримати відпущення гріхів. Він усе підготував 
і може простити гріх кожному з нас. Від нашого рішення 
залежить, чи ми можемо скористатися Його прощенням. 
Ми можемо єднатися з Ісусом у Святому Причасті. Інтен-

Першоапостол наділяє Окружного апостола Енріке
Мініо дорученням керувати Новоапостольською
церквою Болівії і Бразилії
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В 11-ому розділі Послання до Євреїв знаходимо 
таке визначення віри: «Віра є запорукою того, 
чого сподіваємося, – доказ речей невидимих» 
(Євреїв 11, 1). Отже, віра – це впевненість того, 

на що сподіваємося, і переконаність у фактах, яких не ба-
чимо.

Ми очікуємо на прихід нашого Господа і сподіваємося 
на виконання обітниць, які Ісус дав нам. Завдяки вірі ми 
зазнаємо укріплення і радість та набуваємо великий ду-
ховний досвід. Завдяки вірі ми переживаємо безліч ситу-
ацій і через деякий час можемо підтвердити: Господь по-
ступив правильно. У нашому житті ми не сподіваємося на 
великі чудеса, але Бог демонструє нам велике в малому, у 
малих справах. Він дозволяє нам відчувати Свою присут-
ність.

У 1-му положенні нашого Символу віри зазначено, що 
ми сповідуємо віру у всемогутнього Бога Отця. Це додає 
нам впевненості як на сьогоднішній день, так і на май-

бутнє. Ми знаємо, що живемо на цій землі лише певний 
проміжок часу. Тому рухаємося далі до нашої мети, до віч-
ного єднання з Господом у новому Єрусалимі. Шукаймо 
цього нового Єрусалиму з усією ревністю, любов’ю і від-
даністю Господові. 

Чи можна виміряти нашу віру? Так звичайно. Наша віра 
вимірюється ступенем довіри до Господа. Вона вимірюєть-
ся також нашою повсякденною поведінкою і ставленням 
до своїх братів і сестер у церкві, а також – по тому, чи ви-
конуємо ми волю Ісуса й любимо їх. Показовим для нашої 
віри є те, чи здатні ми нести нелегкі тягарі. Тобто, якщо 
ми не в змозі подолати незначну перешкоду на шляху до 
мети і тому втрачаємо надію на прихід Господа, то наша 
віра є малою.

А якщо нам в житті доводиться зазнавати чимало труд-
нощів і ми терпеливо зносимо їх, і все ж продовжуємо 
вірити в Бога, то наша віра є сильною. Наша віра є також 
сильною, коли ми молимося до Бога, аби Він дав нам сил і 
мудрості знести те, що призначив для нас. Господь благо-
словляє людей, які мають такий настрій серця. 

Наше життя у вірі має бути нерозривно пов’язаним з 
молитовним життям. Без молитви не буває сильної віри. 
Хоча Господь знає наше серце й обставини, в яких ми жи-
вемо, Він усе ж бажає, аби ми своїми молитвами щиро 
висловлювали Йому свої почуття, якими б вони не були.

Нехай же Господь завжди благословляє нас.
Хосе А. Бонейт

Життя у вірі
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Що таке хаос? Батьки 
найпізніше, коли діти 
вступають у статеве до-
зрівання, довідуються, 

що на це питання є чимало відповідей. 
Деяким батькам довелося спізнати, що 
закони фізики діють і в їхньому  домі, 
коли вони тривалий час не прибира-
ють в кімнаті своїх дітей: адже у закри-
тому середовищі хаос дедалі більше 
посилюється.

Історія створення світу повідом-
ляє нам таке про хаос і порядок:«На 
початку сотворив Бог небо й землю. 
Земля ж була пуста й порожня …». Так 
розпочинається Біблія. Фраза «пуста і 
порожня» є насправді безглуздою, бо 
якщо щось є порожнім, то не може 
бути видимим і навпаки. На івриті 
вона звучить «тоху ва боху» й означає 
цілковите безладдя чи хаос. І з цього 
хаосу Бог сотворив порядок. Він відді-
лив світло від темряви, розділив сушу 
і воду, створив землю і небо і багато 
чого іншого. Отже, Бог із цілковитого 
безладу й хаосу створив благословенну 
єдність і впорядкований Всесвіт.

Пророк Єремія пророкував: якщо 
люди будуть творити зло на Землі, то 
вона може повернутися до свого пер-
винного хаотичного стану.

Однак, ми не бажаємо тут просто 
віддаватися роздумам про хаотич-
ну діяльність людей чи вести мову 
про хаос у дитячій кімнаті. Нам треба 
збагнути сьогодні шлях, який веде до 
великого й неперевершеного порядку, 
який відображений у словах: «... Бог 
є все у всьому». Коли Бог буде всім у 
всьому, то ми зможемо досягнути най-
вищого ступеню порядку.

Якщо ми хочемо привести дитячу 
кімнату, свої думки, сад або щось інше 
до ладу, то докладаємо чимало зусиль 
та енергії. А якщо ми хочемо здобу-
ти високого ступеня гармонії, беручи 
приклад з Ісуса, то вона немислима без 
нашої праці й зусиль.

Візьмемо для прикладу обмивання 
Ісусом ніг. Ісус підперезався, взяв по-
судину з водою і почав вмивати учням 
ноги. «Приклад дав Я вам, щоб ви так 
робили, як оце Я вам учинив». Отже 
Ісус просив Своїх учнів поступати, як 
Він.

Аби поступати так, як Ісус, нам тре-
ба витрачати неабияку енергію. Вона, 
перш за все, потрібна, аби розуміти 
потреби й нужду свого ближнього. А 
ще енергія потрібна для того, аби пере-
осмислити старе мислення, громадське 
бачення щодо взаємин людей високо й 
низького стану, панів і слуг, правителя 
і народу. І для одних, і для інших це 
непросто. Нам треба навчитися проти-
стояти спокусі «намилити» ближньому 
шию, замість умити йому ноги. Чимало 
людей ведуть для цього енерговитрат-
ну боротьбу. Окрім цього, нам треба 
рішуче протистояти людям зі свого 
оточення, які дають негативну оцінку 
нашій християнській поведінці: посту-
паймо в дусі Ісуса Христа, навіть якщо 
це не знаходить позитивний відгук у 
суспільстві. Усе це вимагає від нас не-
абияких зусиль та енергії.

Жити у цілковитій гармонії з Єван-
гелієм – це не прогулянка на дозвіллі. 
Християни покликані використову-
вати чимало зусиль та енергії, аби до-
сягнути найвищого ступеня порядку, 
який відповідає Божій волі.

Хаос
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У цій статті публікується додатковий матеріал до рубрики 
«Із Біблії» часопису «Ми, діти».
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Єгипетське царство
Вихід з Єгипту є невід’ємною складовою юдейської віри. «Я – Господь,   Бог Твій,   що вивів 
тебе з землі Єгипетської,   з дому неволі» (Вихід 20,2). Так Бог говорить про Самого Себе. Що 
ще нам відомо про цю біблейську країну?

Довжина Нілу від його витоків до гирла стано-
вить 6667 км; на 1000 кілометрів уздовж Нілу 
простягається РІЧКОВА ОАЗА: її оточують 
Середземне море на півночі, гори на півдні, 

Аравійська пустеля на сході й пустеля Сахара на за-
ході. Ця частина Єгипту є придатною для життя. Ніл 
періодично виходить зі своїх берегів, затоплюючи дов-
колишні рівнинні землі. Коли повінь спадає, у долині 
річки залишається родючий намул, який є добривом 
для полів.

Приблизно у 3500 році до Р. Х. єгиптяни навчилися 
штучно зрошувати поля водою за допомогою каналів і 
завдяки цьому збільшили посівні площі, досягли біль-
ших урожаїв та почали вести осілий спосіб життя.

Утворилися дві держави, на чолі яких стояли два 
царі: ВЕРХНІЙ ЄГИПЕТ у долині Нілу на півдні та 
НИЖНІЙ ЄГИПЕТ у дельті Нілу на півночі. Цар Верх-
нього Єгипту носив корону білого кольору, яка була 
оздоблена зображенням шуліки, а червону корону 
правителя Нижнього Єгипту прикрашала голова іншої 
геральдичної тварини – кобри. Наприкінці ІV тися-
чоліття до Р. Х. цар МЕНЕС завоював Нижній Єгипет й 
об’єднав обидва царства. Він заснував першу династію 
правителів Єгипту. Після цього об’єднання його царі 
почали носити червоно-білу подвійну тіару, яка нази-
вається «ПШЕНТ». Цар Менес заснував нову столицю, 
місто Мемфіс. Приблизно в цей час єгипетські жерці 
винайшли письмо – ієрогліфи й календар. Завдяки 
цьому почали обліковувати податки, якими обклада-
лися підлеглі царя.

Цар уподібнювався до богів і представляв свій народ 
перед ними. Із поваги до царя його забороняли нази-
вати по імені, тому говорили про його палац, ФАРАОН 
(= великий будинок). 

За часів правління фараонів 3-ої та 4-ої династій по-
чали споруджувати усипальниці фараонів – величезні 
ПІРАМІДИ. Відомі піраміди Хеопса збереглися до на-
ших днів: їх можна побачити в Саккарі й Гізі. Почина-
ючи з 12-ої династії сільське господарство стало при-

бутковим, а країна була житницею Близького Сходу.
У цей час Авраам жив у Єгипті. Під час правління 

14-ої й 15-ої династій точилися громадянські війни, 
панувала бідність і голод. У цей час Йосип прийшов до 
Єгипту. У 1640 році до Р. Х. владу в Нижньому Єгипті 
захопили чужинці. Приблизно в 1550 році до Р. Х. фа-
раонові Яхмосу вдалося звільнити окуповані землі від 
завойовників. Він об’єднав державу, переніс столицю в 
місто Фіви й створив військову державу. У 1473 році до 
Р. Х. на трон зійшла фараон ХАТШЕПСУТ, перша жін-
ка-цариця. У1458 році до Р. Х. ТУТМОС ІІІ велів убити 
царицю й розпочав свої широкомасштабні військові 
походи. Його вважають найвидатнішим полководцем 
Єгипту. Один із його послідовників, Аменхотеп ІV, 
який називав себе ЕХНАТОНОМ, є відомим завдяки 
своїй красивій жінці НІФЕРТІТІ і заснував столицю 
Амарну. Він запровадив віру в єдиного бога – культ со-
нячного диску Атона; незабаром після смерті Ехнатона 
його син чи зять (на жаль, це нікому достеменно не ві-
домо) і наступник ТУТЕНХАМОН скасував реформу 
й  відновив старі релігійні обряди.   Золота посмертна 
маска Тутенхамона знана у цілому світі.

РАМЗЕС ІІ, який у 1290 році до Р. Х. зійшов на трон, 
відомий насамперед своєю масштабною будівельною 
діяльністю. У роки його правління ізраїльський на-
род вийшов з Єгипту. У роки правління 23-ої династії 
Нижній Єгипет розпався на численні маленькі дер-
жави, чужинці-правителі – лівійці, ефіопи, ассирійці, 
перси – окупували країну. У 332 році до Р. Х. Єгипет 
завоював ОЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ. Після його смерті 
царство було поділене між його генералами. Єгипет 
відійшов до полководця ПТОЛОМЕЯ, який став фара-
оном. Наприкінці правління династії Птоломеїв пра-
вила цариця КЛЕОПАТРА. Римські правителі, Цезар 
та його послідовник Марк Антоній, намагалися зваби-
ти Клеопатру й хитрістю захопити її царство; почина-
ючи з 30 року до Р. Х. Єгипет став римською провін-
цією, і перебував у складі імперії до 641 року після Р.Х., 
аж поки його не захопили араби-мусульмани.       
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Емма сидить на сходах парку. Шоста година вечора і по радіо передають дитячу 
історію перед сном. У ній йдеться про юнака, якого виховують прийомні батьки і 
який хоче познайомитися зі своїми рідними батьками. Емму зацікавила ця історія, бо 
її подруга Жозефіна також живе в прийомній сім’ї. Щосуботи дівчата зустрічаються 
на заняттях з релігії, а потім йдуть у кафе на морозиво або граються разом. Емма 
дуже уважно слухає радіо-історію й запитує себе, як живеться Жозефіні? Чи так само, 
як юнакові з радіо-історії?

Чия я дитина? 

ДІТИ У ПРИЙОМНИХ СІМ’ЯХ
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Субота. Емма йде на заняття з релігії. Перед 
її початком вона розповідає Жозефіні про 
історію, яку почула вчора ввечері по радіо. 
Жозефіна уважно вислухала її і сказала, що її 

життя схоже до життя юнака з цієї історії. Прийомні 
батьки все ж дозволили їй познайомитися з рідною 
матір’ю. Вони зустрічаються з нею раз у місяць і мають 
непогані стосунки. Та істинно рідною мамою Жозефіна 
вважає свою прийомну матір. Жозефіна потрапила в 
прийомну сім’ю, коли була ще немовлям і їй не було ще 
року. Коли вчитель з релігії зайшов у кімнату, то почув 
розмову двох дівчаток і попросив Емму розповісти про 
своє життя. Потім він запропонував дітям поміркува-
ти й згадати подібну біблійну історію: «У Біблії є також 
історія про дитину з подібною історією». Поміркував-

ши, діти пригадали, що йдеться про Мойсея, якого мати 
залишила на березі Нілу і виховувала донька фараона.

Сім᾽я та її різні обличчя
Наше сімейне походження є для нас важливим, але чи 
впливає воно на наше життя і на рішення, які ми прий-
маємо, зокрема, на нашу поведінку, на ставлення до 
інших людей, на життя з Богом? Сьогодні існує чима-
ло облич, тобто форм сімейного життя і чимало з них 
закладають добрий фундамент для майбутнього життя 
дитини. Є розлучені батьки, які знаходять іншого пар-
тнера, і разом з дітьми утворюють так звану «клаптико-
ву» сім᾽ю чи «печворк-сім᾽ю».
    У разі «клаптикових сімей» один з батьків, у якого є 
один чи декілька дітей, вступає в стосунки з людиною, 
у якої також є свої діти. Якщо дві людини приймають 

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО  |  ДІТИ І ЦЕРКВА
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рішення жити разом, то це нерідко призводить до змі-
ни місця проживання, а отже – до налагодження нових 
родинних стосунків і знайомств. Вони важко сприйма-
ються дітьми й викликають у них невпевненість. Тому 
в таких ситуаціях важливо постійно розмовляти з діть-
ми, довідуватися про їхні страхи, проявляти до них 
розуміння і разом з ними формувати можливі шляхи 
вирішення цих проблем.
    На занятті з релігії Емма почуває себе дещо непев-
но, тому запитує: «Хіба мати Мойсея зовсім не любила 
його? Як вона могла відмовитися від своєї дитини?» - 
«У мами не було іншого виходу. Фараон хотів знищи-
ти ізраїльтян і наказав убити всіх немовлят-хлопчиків, 
народжених в їхніх сім᾽ях. Мама, аби врятувати життя 
Мойсеєві, поклала його в кошик з лози й пустила по річ-
ці», - пояснив учитель. Потім заспокоїв Емму: «Сьогодні 
такого не буває». Але й сьогодні є ситуації, коли батьки 
не в змозі виховувати дитину. Вони бажають, аби їхня 
дитина росла в гармонійній сім᾽ї, щоб до неї ставилися 
з любов᾽ю, а тому віддають її в прийомну сім᾽ю чи  під 
опіку інших людей.

Сили для подолання кризи
  Прийомні сім’ї (або сім᾽ї-усиновлювачі) чи опікуни 
зіштовхуються інколи з неабиякими проблемами.  Адже 
діти нерідко приходять у прийомну сім᾽ю з негативним 
досвідом. Тільки ефективна стійкість здатна допомогти 
їм впоратися з травмою. Отже, резілентністю чи душев-
ною стійкістю володіють діти, які вміють долати кризи 
й продовжувати формувати своє життя.
      Пережитий дітьми негативний досвід накладає відби-
ток на їхньому житті. Отже, діти, які зазнали на собі чи-
мало поганого й негативного, мають менше шансів для 
того, аби конструктивно будувати своє майбутнє. Але є 
також діти, які пережили безробіття батьків, бідність, 
розставання з одним із батьків чи насильство, і все ж, 
як не дивно, розвиваються позитивно і стабільно. Як 
це їм вдається? Дитині, аби бути резілентною, потрібна 
людина, на яку вона може покластися, на прикладі якої 
може навчитися формувати в собі велику внутрішню 
силу. Сильні батьки додають своїм дітям упевненість і 
стабільність, які потрібні, аби долати негативний досвід 
і вміти впоратися з пережитим.
Слово «резілентність» - це термін фізики й означає 
«стійкість чи тривалість». Діти, які потрапляють в 
прийомну сім᾽ю, продовжують набувати свій життєвий 
досвід. Дослідження показують, що резілентні діти, 
особливо молодь, легко знайомляться з ровесниками і 
налагоджують з ними контакти і зв᾽язки, які відповіда-

ють їхнім можливостям і здібностям та відкривають 
найкращі перспективи для їхнього майбутнього життя.
    Ще декілька років тому вважали, що резілентність 
– це здатність людини в несприятливих умовах стій-
ко зносити психічні чи фізичні навантаження, проте 
останні дослідження показують, що резілентність лю-
дини змінюється упродовж її життя. Розлучення бать-
ків є значним дестабілізуючим фактором для дитини. 
Але чи негативно вплине воно на дитину, залежить від 
різних чинників, як от, вміння батьків поратися з кон-
фліктами, їхнє невпевнене чи надто вимогливе вихо-
вання дітей, а також сімейна дисгармонія. 
Відкриті бесіди між батьками й дітьми, а також віра й 
молитва запобігають руйнівному впливу негативного 
досвіду на формування особистості дитини. 

Дитина – усиновлена чи під під опікою?
      «То ким же була дитина Мойсей? Усиновленою чи 
під опікою?» - запитує Жозефіна у вчителя. Відповідь 
на це питання непроста, адже в ті часи не було того, 
що ми маємо сьогодні. У сім᾽ях-усиновлювачів дорослі 
усиновляють дитину і виховують її як свою дитину; її 
правове становище відповідає положенню рідної дити-
ни. Усиновлення триває усе життя і може бути скасова-
не лише у встановлених законом випадках. Обоє рідних 
батьків мають дати згоду на усиновлення їхньої дитини. 
Після рішення про усиновлення дитина отримує пріз-
вище прийомних батьків і втрачає правові відносини з 
фізичними батьками й родичами.
Опікуни – це люди, які на певний час беруть опіку над 
дітьми інших батьків. За це вони отримують від дер-
жави матеріальне заохочення. Дитина перебуває під 
опікою прийомної сім᾽ї до досягнення повноліття. 
Батьки-опікуни не претендують на родинні стосунки 
з дитиною, над якою вони здійснюють опіку. Дитина 
може перебувати також під опікою рідних батьків або 
одного з визначених судом батьків. Ці правові стосунки 
завершується після досягнення дитиною повноліття.
Жозефіна посміхається. «Чому ти смієшся, Жозефі-
но?» - запитує Емма. «Знаєш, у мене все, як у Мойсея. 
Моя рідна мама відмовилася від мене, і в мене тепер 
все гаразд. Можливо колись я, як Мойсей, зважуся на 
сміливий учинок!» - «Це вирішує тільки Бог! - зауважив 
учитель з релігії. - Але що мовиться у Євангелії від Мар-
ка? Для людини, яка вірить, усе можливе!» І це найваж-
ливіше в усьому, що ми робимо, - незалежно від нашого 
родинного походження.
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Фреска «Створення Адама» 
Мікеланджело Буонарроті на стелі 
Сикстинської капели, Рим, близько 
1511 року (фрагмент картини)

Людина – образ і подоба Бога
«І сотворив Бог людину на свій образ; на Божий образ сотворив її; чоловіком і жінкою сотворив їх» 
(Буття 1, 27) – нечуване на той час висловлювання, адже згідно з уявленнями народів, які жили по 
сусідству з Ізраїлем, люди були створені тільки для того, аби служити власним богам. А тепер 
мовиться про те, що людина є образом і подобою Бога! Це зобов’язує її жити відповідально, береж-
ливо ставитися до Творіння і виявляти любов до ближнього.

БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ  

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ 

Творіння

У Книзі Буття є два повідомлення про створення світу. Пер-
ше з них, з якої походить наша біблійна цитата, описує, що Бог 
створив людину - чоловіка і жінку - на «шостий день творіння». 
Бог спершу створив Своїм словом космос та викликав до життя 
рослини і тварин. Під «днем творіння» не треба розуміти чітко 
виражений період часу, бо «дні» створення Богом світу не узгод-
жуються з людським літочисленням: «…один день перед Госпо-
дом, як тисяча літ, і тисяча літ, як один день» (2-е Петра 3, 8), 
«…бо тисяча літ в очах у Тебе, мов день учорашній, що минув» 
(Псалом 90, 4) (див. також Катехізис Новоапостольської церкви 
у питаннях і відповідях, запитання 70). У другому повідомленні 
про створення Богом світу (Буття, глава 2) знову і більш деталь-
но розповідається про створення людини, особливо – жінки.

Образ і подоба Бога 

У вірші, який передує нашій біблійній цитаті, мовиться: «Со-
творімо людину на наш образ і на нашу подобу». З цього ми зро-
бимо висновок, що у створенні людини брали участь Бог-Отець, 
Бог-Син і Святий Дух. Це – вказівка   на Триєдність Бога. Мно-
жина - «сотворімо» - указує на діяння Бога у декількох іпостасях 
Триєдності (Катехізис Новоапостольською церкви в питаннях і 
відповідях, питання 61- 63). З іншого боку, Бог створив людину 
на Свій образ і подобу, і це має для неї далекосяжні наслідки: 
Бог «мало чим зменшив» людину від Самого Себе (Псалми 8, 6) 
і призначив її «володарем» землі. Людина – образ і подоба Бога 
– зобов᾽язана проявляти Божественну мудрість і відповідально 
ставитися до створеного Богом світу.
Бог наділив людину привілейованим положенням серед інших 
земних створінь і встановив з нею тісний зв’язок. Бог з допом-
огою слова покликав до життя усе творіння. А людину, як Свій 
образ і подобу, Бог наділив мовою. Коли Він прикликав нас по 
імені (Ісая 43, 1), то ми відповіли: «Так». Тому ми зобов᾽язані 
відповідати на Божу любов хвалою і поклонінням. Молитва – це 
прекрасна можливість спілкуватися і єднатися з Богом. «Образ 
Бога», таким чином, означає, що людина має виняткове стано-
вище у створеному Богом видимому світі: адже Бог звертається 
і любить саме її (Катехізис Новоапостольською церкви в питан-
нях і відповідях, питання 80-83). Образ і подоба Бога вказує, 
окрім цього, на те, що в Ісусі Христі, в «образі невидимого Бога» 
(Колосян 1, 15), Бог став Людиною.

Людина, яка створена Богом на Його образ і подобу, має плека-
ти в собі Божественну сутність, аби осягнути безсмертя та вічне 
існування душі й духа; а також здобути вічне життя й увійти у 
безперервне єднання з Богом. Адже саме цього вона прагне. (Ка-
техізис Новоапостольською церкви в питаннях і відповідях, пи-
тання 531).

Чоловік і жінка

Бог створив людину чоловіком і жінкою. Обоє вони є образом 
і подобою Бога - різними, але рівноцінними. Наступний піс-
ля нашої біблійної цитати текст свідчить про одне з доручень, 
яким Бог наділив людину: розмножуватися і наповнювати зем-
лю. Отже, Бог зобов᾽язав людину, яку створив на Свій образ і 
подобу,  відповідати за свої добрі й погані учинки, за взаємне 
співжиття, особливо чоловіка й жінки, батьків і дітей; а також – 
за збереження Творіння. Через гріхопадіння чоловік і жінка, які 
були створені на образ і подобу Божу, віддалилися від Бога. Та 
завдяки жертві Христа вони мають змогу долати цю віддаленість 
і наближатися до Бога. Людина, створена чоловіком і жінкою, 
має повернутися до Бога й осягнути єднання з Ним.  Нам дана 
обітниця: «Та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до Нього 
подібні, бо ми побачимо Його, як є» (1-е Івана 3, 2). Тут йдеться 
не про обожнення людини, а про те, що вона має бути подібною 
до Бога. Людина має стати також подібною до воскреслого Ісуса 
і прийняти, як і Він, тіло воскресіння, і бути здатною отримати 
досконале єднання з Богом.

БІБЛІЙНИЙ ТЕКСТ: Тож сказав Бог: «Сотворімо людину 
на наш образ і на нашу подобу, і нехай вона панує над ри-
бою морською, над птаством небесним, над скотиною, над 
усіма дикими звірями й над усіма плазунами, що повзають 
на землі». І сотворив Бог людину на Свій образ; на Божий 
образ сотворив її; чоловіком і жінкою сотворив їх.  І бла-
гословив їх Бог і сказав їм: «Будьте плідні й множтеся і 
наповняйте землю та підпорядковуйте її собі; пануйте 
над рибою морською, над птаством небесним і над усяким 
звіром, що рухається по землі.» По тому сказав Бог: «Ось я 
даю вам усяку траву, що розсіває насіння по всій землі, та 
всяке дерево, що приносить плоди з насінням: вони будуть 
вам на поживу. Всякому ж дикому звірові, всякому небесно-
му птаству, всьому, що повзає по землі й має в собі живу 
душу, я даю на поживу всяку зелень трав». І так сталося. 
І побачив Бог усе, що створив: і воно було дуже добре. І був 
вечір і був ранок - день шостий.
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Різдво завжди було і є найбільш шанованим святом усіх християн. За місяць до Різдва магази-
ни й вулиці вбираються в різдвяну атрибутику! Комерція сьогодні влучно використовує це, 
але сама традиція має глибоке духовне коріння.

Адвент – прекрасна традиція 
очікування Різдва
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Із історії
Чотиритижневий час підготовки й очікування, який пере-

дує Різдву і широко поширений в християнській культурі ба-
гатьох країн, називають Адвентом (від лат. adventus - прихід).

Терміном «Адвент» в латинському перекладі Біблії, Вуль-
гаті, позначається слово, яке перекладається як «пришестя». 
Це слово ми знаходимо, приміром, в Євангелії від Матвія 24, 
3: «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?» Не випадково 
в дні Адвенту віруючі не тільки радісно очікують на прихід 
Різдва, а й глибоко розмірковують над прийдешнім Другим 
Пришестям Христа на землю. Адвент – це також час пока-
яння. У час Адвенту християн, окрім цього, особливо спо-
нукають виконувати благодійні справи, чинити милосердя і 
надавати нужденним допомогу. 

Кожен із чотирьох неділь Адвенту має свою духовну те-
матику: перша неділя присвячена Другому Пришестю Хри-
ста, друга й третя неділя відображають перехід від Старого 
до Нового Заповіту і згадується також про служіння Івана 
Хрестителя.  Четверта неділя Адвенту присвячена євангель-
ським подіям, які передували безпосередньо Різдву Христо-

вому. Традиція особливого підготування й очікування Різ-
два у християн бере свій початок з давніх-давен. Найперше 
зафіксоване свідчення особливої   значущості передріздвя-
ного часу відноситься до 380 року, коли Сарагоський Собор 
запровадив особливі правила відвідування богослужінь 
з 17 грудня до початку Різдва. Перша письмова згадка про 
Адвент датується 524 роком. Тоді Синод єпископів у Леріді 
заборонив відзначати весільні торжества у період між Ад-
вентом і Різдвом.

Традиція Адвенту 
До найвідоміших атрибутів Адвенту належить вінок Ад-

венту (Різдвяний вінок), календар Адвенту (Різдвяний ка-
лендар) і Різдвяні сходинки.

Вінок Адвенту – це найбільш поширена атрибутика. За 
однією з легенд перший Різдвяний календар був складений 
Йоганном Генріхом Віхерном (1808-1881), який взяв на ви-
ховання декількох дітей з бідних родин. Малюки постій-
но запитували у вихователя, коли прийде Різдво. Аби діти 
могли відраховувати дні до початку свят, Віхерн у  1839 році 
змайстрував зі старого дерев᾽яного колеса вінок і прикрасив 
його двадцятьма чотирма маленькими червоними і чотирма 
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великими білими свічами. У цьому вінку щоранку запалю-
валася одна маленька свічка, до яких у неділю запалювалися 
великі свічі. Кількість запалених свічок на великому Різдвя-
ному вінку, який кріпили під стелею,  відраховував дні, які 
залишалися до початку Різдва. Коли цей звичай перейшов в 
Євангельську церкву, то залишили тільки 4 свічі, які запалю-
вали у кожну неділю Адвенту.

Сьогодні такий вінок виготовляють зазвичай з ялинкових 
гілочок; їх дротом чи волосінню сплітають у коло і розміщу-
ють на них чотири свічі, кожна з яких має символічне значен-
ня. У 1-у неділю Адвенту запалюється перша свіча, іменована 
«Свічею Пророцтва». Вона символізує біблійні пророцтва, 
що передували появі Спасителя Ісуса Христа. Другу свічу ра-
зом з першою запалюють у 2-у неділю Адвенту. Це «Віфлеєм-
ська Свіча», названа так на згадку про подорож Марії і Йоси-
па до Віфлеєму та про народження Немовляти Ісуса. Третю 
свічу - «Свічу Пастухів» - запалюють у 3-ю неділю Адвенту 
разом з першими двома. Ця свіча присвячена пастухам, яким 
Ангели принесли звістку про народження Ісуса. Вони прий-
шли й поклонилися Немовляті. 4-а свіча називається «Сві-
чею Ангелів» і запалюється в переддень Різдва (Святвечір). 
Вона символізує Божественну сутність Спасителя. Наприкін-
ці, в останню, 4-у неділю Адвенту над ялинковим вінком го-
рять усі чотири свічі, що сповіщають про святкування Різдва 
Христового. Такими вінками прикрашаються як церкви, так 
і помешкання віруючих. Хоча в деяких країнах, приміром, в 
Америці, немає традиції запалювати свічки. Там ялинковий 
вінок просто прикріплюють на зовнішні двері будинку.

Друга традиція, що пов᾽язана з часом Адвенту, - це Різ-
двяні сходинки. Вона є незвичною. Її розміщають переваж-
но у класах недільних шкіл. Вона – в ідеалі – являє собою 
декілька сходинок, які відповідають дням Адвенту. На верх-
ній сходинці розміщують Віфлеємську зорю, а на найнижчій 
– порожні ясла з сіном. На інші сходинки розміщують фігур-
ку Немовля Христа, яка кожного дня по мірі наближення до 
Різдва опускається на одну сходинку нижче й 25 грудня опи-
няється в яслах.

І найпоширеніша різдвяна атрибутика - це календар Ад-
венту (або Різдвяний календар).

Перший зразок такого календаря був виготовлений ще у 
XV столітті. Один відомий художник (прізвище не відоме) 
намалював різдвяну картину з Дівою Марією, Немовлям 
Христом і деревом, яке мало 24 гілки (24 дні до Різдва). На 
кожній гілці знаходилася золота буква «А», від слова «Аве, 
Марія» (Радуйся, Маріє). Цей календар використовували під 
час церковних богослужінь. А ще за 24 дні до Різдва, почина-
ючи з 1-го грудня, на дверях крейдою малювали 24 рисочки, 
кожну з яких діти щодня стирали, очікуючи Різдва. У деяких 
сім᾽ях діти щовечора додавали також по одній соломинці в 
спеціальний кошик. З XIX століття Різдвяний календар став 
витвором мистецтва.

Перший календар Адвенту був надрукований у Німеччині 
Ґерхардом Ланґом. Коли він був ще малюком, то його мати 
виготовляла 24 безе і щодня прикріпляла їх до картону, аби 
радувати сина аж до Святвечора. Коли Ланґ став дорослим, 
то влаштувався працювати в друкарню в м. Мюнхені, і в 1903 
році його фірма вперше представила публіці календар Ад-
венту. У 1920 році видавництво Ґерхарда Ланґа «Reichhold & 
Lang» виготовило перший календар із перфорованими двер-
цятами. Однак, воно не запатентувало свій винахід, тому такі 
Різдвяні календарі з дверцятами почали виготовляти інші 
виробники.

У 30-х роках ХХ століття з᾽явився Різдвяний календар з 
шоколадними цукерками. І в ці ж роки для виготовлення ка-
лендарів Адвенту настали важкі часи. Після Першої світової 
війни календарі почали змінюватися, замість милих тваринок 
почали виготовляти гармати й солдатиків. Яскраві християн-
ські календарі повернулися лише після Другої світової війни. 
А до кінця 1940-х років календарі Адвенту, раніше відомі 
лише в Європі, набули неабиякої популярності у США: у 1946 
році Ріхард Зелмер заснував своє видавництво, де налагодив 
випуск Різдвяних календарів. Він створив також англійську 
й шведську версії. В 90-х роках календарі Адвенту стали по-
пулярними й в Україні, де спочатку відзначають Новий рік, а 
потім – Різдво. Тому календар Адвенту виготовляють тут з 31 
віконцями.

За 200 років формат і наповнення календаря змінювалися, 
але суть була та сама: протягом грудня дитина щодня отри-
мує частування чи маленький подаруночок, або побажання 
чи святкове завдання. Це допомагає їй дочекатися свята, а 
дорослим  неспішно готуватися до нього. А найголовніше: 
протягом грудня, за будь-яких обставин, у домі панує свят-
ковий настрій, який нагадує про незабарне свято Різдва Хри-
стового!
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День Подяки 2019 року в регіонах України
У першу неділю місяця, 6 жовтня 2019 року, Но-

воапостольська церква трьох українських окру-
гів: «Україна-Схід», «Україна-Центр» і «Украї-
на-Захід», очолюваних апостолом Анатолієм 
Будником, якому надають підтримку окружні 
старійшини й окружні євангелісти, а також інші 
служителі церкви,  за доброю традицією, як май-
же у всіх громадах Новоапостольськой церкви 
світу, відзначали День Подяки за урожай. Ще 
напередодні брати й сестри святково прикраси-
ли церковні вівтарі своїх громад щедрими дара-
ми українських полів, ланів і садів. Зібраний у 
цю пору року урожай не тільки надає нам впев-

неності, що переживемо зимовий час, а й викликає в нас 
величезну радість, спонукає до глибоких роздумів над тим, 
що ми виростили і зібрали його завдяки Божим любові, 
благодаті й помочі. Без них ми, люди, ні на що не здатні. 
Це свято нагадує нам, християнам, також про те, що Бог є 
Творцем цього прекрасного світу, і що завдяки Йому ми от-
римуємо не тільки земні, а й - у першу чергу - духовні дари. 
Апостол Будник проводив це святкове богослужіння в гро-
мадах Кременчука, Полтави й Миргорода, які належать до 
округу «Україна-Центр». 
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Для цього святкового богослужіння було взято 
біблійну цитату з 2-го Послання до Корінтян, гла-
ви 9, вірша 8: «А Бог спроможний обсипати вас 
усякою благодаттю, щоб ви у всьому мали завжди 
те, що вам потрібне, та щоб вам ще й зосталось 
на всяке добре діло». Відзначаючи День Подяки, 
важливо усвідомлювати, що ми приносимо Бо-
гові подяку не тільки раз у рік. Ми дякуємо Йому 
щодня, а в цей урочистий день – по-особливому. 
Ми знаємо: чоловік сіє і доглядає, а милостивий 
Бог піклується про зростання і дозрівання. Тому 
ми вдячні нашому Творцеві за всі Його дари. 
Крім подяки в думках і словах, ми висловлюємо 
її також своїми ділами. Адже віра без діл мертва. 
Господь очікує від нас, аби ми робили добро, як 
для справи Божого на землі – допомога церкві – , 
так і для ближнього. У Біблії сказано: «Хто скупо 
сіє, скупо буде жати; хто ж щедро сіє, той щедро 
жатиме» (2-е Корінтян 9, 6). Ми повинні дякува-
ти Богові за все, чим Він наділяє 
нас, а не нарікати, що у нас чо-
гось немає. Бо нам іноді здається, 
що ми чимось обділені, що нам 
чогось не вистачає. Порівнюючи 
себе з іншими людьми, ми пере-
стаємо цінувати або помічати те, 
що маємо, і скаржимося Богу. Не 
варто забувати: Бог постійно тур-
бується, аби ми ні в чому не мали 
нестачі. Людина влаштована так, 
що їй завжди хочеться все більше 

і більше. Але ж люди, які 
прагнуть володіти бук-
вально всім, також є неза-
доволеними. У гонитві за 
земними багатствами вони 
втрачають духовні спокій і 
мир. Ми шукаємо духов-
них багатств, багатств у 
нашому Бозі, яких цей світ 
не здатний нам дати. Наше 
найбільше багатство - це 
прощення і благодать від 

Черкаси

Запоріжжя

Миколаїв

Рубіжне
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Бога. Бог проявляє до нас любов. Він відкупив нас 
і прощає кров᾽ю Свого сина наші гріхи. Відвідуючи 
церкву, ми отримуємо надзвичайний дар - дар Го-
сподній благодаті. Щоразу після богослужіння ми 
приходимо в цей світ очищеними. Однак ми не є до-
сконалими і тому знову й знову допускаємо помилки 
й грішимо. А милостивий Господь є поблажливим і 
проявляє до нас Свою благодать. У цей святковий 
день, ми з особливою вдячністю звертаємося до Бога 
і приносимо Йому щиру вдячність як за земні, так і 
за духовні дари. Адже нам, людям, важко осягнути 

мудрість Бога. Коли нам здається, що нам чогось не вистачає, або ми засмучені, то навіть не припускаємо, від 
яких бід Господь тим самим рятує нас. Тому завжди і з радістю висловлюємо Господові свою щиру вдячність: 
«Завжди радійте. 
Моліться без пере-
рви. За все дякуйте: 
така бо воля Божа 
щодо вас у Христі 
Ісусі» (1-е Солунян 5, 
16-18). Свято Подяки 
за урожай є для нас, 
новоапостольських 
християн, також чу-
довою нагодою при-
йти в Божий дім і - 
додатково до основної десятини - принести Богові особливе фінансове пожертвування, жертву подяки. Виручені 
від неї кошти йдуть на потреби нужденних людей, а також - на підтримку міжнародної місіонерської діяльності 
Новоапостольської Церкви. Про це писав наш Окружний апостол в своєму посланні з нагоди цього свята: «Доро-

гі брати і сестри! Подяка 
- це людини є чимось 
особливо приватним і 
пов᾽язане з його духов-
ною сутністю. Чим біль-
ше ми розмірковуємо 
над дарами, якими Не-
бесний Отець наділяє 
нас в духовному й зем-
ному житті, тим біль-
шою стає наша вдяч-
ність. Свою вдячність 
ми висловлюємо по-різ-
ному і для цього: беремо 
приклад з Ісуса Христа і 

Покров

Новоолександрівка

Тернопіль

Нова Каховка
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живемо згідно з Євангелієм; звертає-
мо увагу людей, які шукають Бога чи 
знаходяться у духовній нужді, на Ісуса 
Христа і на діяння апостолів; прощає-
мо і шукаємо примирення, якщо по-
ступили не так; приносимо Господові 
свої пожертви.

У День Подяки за урожай, 06.10.2019 
року, у нас є можливість принести Го-
сподові додаткове фінансове пожерт-
вування. Отримані від нього кошти 

підуть на забезпечення міжнародної діяльності 
нашої Церкви. З сердечними вітаннями, Ваш 
Міхаель Еріх».

Для подружжя Бєлоусових Аліси і Вадима, 
батьків диякона Сергія Білоусова, з громади 
Кременчуга це святкове богослужіння було 
вельми особливим. Перед завершенням бого-
служіння вони вийшли до вівтаря, аби з рук 
апостола Будника отримати благословення з 
нагоди свого срібного весілля, 25-річного под-
ружнього ювілею. Ця урочиста подія викликала 
неабияку радість не тільки у ювілярів та їх рід-
них, а й у братів і сестер, які разом з апостолом 
і служителями церкви щиро вітали подружню 

пару й бажали щедрих Господ-
ніх благословень.

Після богослужіння брати й 
сестри, а також гості громади 
накрили за доброю традицією 
стіл дарами землі, зібраними 
на своїх присадибних ділян-
ках, а також приготовленими 
власними руками домашніми 
тортами. Всі радісно й жваво 
спілкувалися один з одним, 
пили чай, ділилися своїми не-
вдачами й успіхами, сумом і 
радістю. Адже в колі братів і 
сестер по вірі почуваєш себе 
так добре і затишно!

Івано-Франківськ

Турійськ Дунаївці

Нововолинськ
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ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
На фотографії зображено Кудурру, межовий прикордонний камінь халдейського царя 
Мардук-Апла-Іддіна ІІ, який в кінці VIII - початку VII століття до Р. Х. ненадовго зійшов 
на Вавилонський трон.  Ожнак, правив він недовго і був скинутий з престолу ассирійця-
ми, які в той час були в Межиріччі могутньою державою. Камінь з діориту є автентич-
ним і датується кінцем VIII століття до Р. Х. Сьогодні він знаходиться в Пергамському 
музеї Берліну (Німеччина). На поданій тут ілюстрації Мардук-Апла-Іддіна ІІ приймає 
васала чи посланця. На перший погляд ім’я Мардук-Апла-Іддіна ІІ мало що говорить 
пересічному читачеві, проте в історії ця людина відома під іменем  Меродах Бал’адан. 
Згідно з книгами Царств Мардук-Аплана-Иддин II чи Меродах Бал’адан, відправив місію 
до Єрусалимського двору, імовірно аби просити про вступ до анти-ассирійської коаліції, 
до якої вже належало декілька народів,зокрема, арамейці й еламіти. Повстання проти 
ассирійців, яке спалахнуло з цього приводу – очевидно, під проводом юдейського царя в 
Єрусалимі – було придушене, й ассирійці оточили облогою Єрусалим.
ЯК ЗВАЛИ ЮДЕЙСЬКОГО ЦАРЯ, ДО ЯКОГО МЕРОДАХ ВІДПРАВИВ СВОГО ПО-
СЛАНЦЯ І ЯКОМУ ЛЕДЬ-ЛЕДЬ УДАЛОСЯ ВТЕКТИ ВІД АССИРІЙЦІВ?

Відповідь див. на стор. 2

1. У якому році був зруйнований Єрусалимський храм?
А у 586 р. до Р. Х
Б  у  202 р. до Р. Х
В у 30 р. після Р. Х
Г  у 70 р. після Р. Х

2. Що таке «драхма»?
А грецька біблійна монета
Б римська біблійна монета 
В біблійна тварина
Г біблійне ім’я

3. Де апостол Павло найбільш повному обсязі виклав своє 
вчення?
А  у Посланні до Филип’ян
Б  у Посланні до Филимона
В  у Посланні до Римлян
Г  у Посланні до Галатів

4. Ким був Гедеон?
А пророком
Б  арамейським царем
В  суддею в Ізраїлі
Г  псалмоспівцем

5. Про що йдеться у книгах Хронік?
А про історію Ізраїля та Юдеї
Б  про історію Риму
В  про передісторію всього
Г  про подорожі апостола Павла

6. Ім’я якого фараона згадується в Біблії?  
А  Рамзеса ІІ
Б  Шішака
В  Тутанхамона
Г  Ехнатона

7. Як називають апостола Симона Петра?
А Іскаріот
Б  Зелот
В Кифа
Г Тихий 

8. Хто такий Симон Іскаріот? 
А  син Юди Іскаріота
Б  батько Юди Іскаріота
В  брат Юди Іскаріота
Г  дядько Юди Іскаріота

9. Хто є автором тексту пісні «Чуєш стукіт знов і знов» (№ 564 в 
україномовному пісеннику і № 5 у російськомовному пісенни-
ку)
А Ульріх Цвіглі
Б  Пауль Герхадрт 
В  Крістіан Фюрхтеготт Геллерт 
Г  Джонатан Б. Ачінсон

10. Що таке «леттнер»
А  невелике Послання у Новому Заповіті
Б  перегородка, яка відокремлює клірос від решти церкви
В  середньовічна нотна грамота
Г  пісенник реформаторської церкви 
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