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Здобутки і втрати 

О
станній лист календаря нагадує нам про те, що через декілька тижнів 
2019 рік безповоротно відійде у минуле. Те, з чим ми не впоралися за 
одинадцять місяців цього року, ми навряд чи виконаємо за останні дні, 
хіба що трапиться щасливий випадок чи сприятливий збіг обставин. 

Людині, на жаль, притаманно – так влаштована її совість – звертати увагу насам-
перед на свої недоліки й втрати, замість збагнути, що має в житті чимало переваг. 

Навіть якщо ми не виконали все те, що бажали, і не здобули все те, на що надія-
лися на початку цього року, то нам усе ж треба пам’ятати про одне: Бог завжди 
наділяв і наділяє нас усім необхідним, аби йти шляхом, що веде до Нього. Бог – не-
залежно від наших прагнень і намагань – дарує нам з милості усе це.    

Імпульс з богослужіння Першоапостола
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Бремптон – місто, розташоване на захід від Торонто у 
провінції Онтаріо, налічує майже 600 тис. мешкан-
ців і є одним з найбільш розвинених міст Канади. 
Більше половини населення, яке складається з 230 

етнічних груп, народилося не в Канаді, і це відображаєть-
ся на обличчі міста, яке втілене у хитромудрих сикхських, 
індуїстських і лаоських храмах та православних соборах 
строкатого забарвлення і схожих на східні мечеті спорудах. 
На думку «праотців міста», Бремптон через відсутність цен-
тралізованого проектування носить характер малоприва-
бливого передмістя з переважно одноквартирними житло-
вими будинками й промисловою зоною.
Тому проектувальники в рамках проекту «Концепція 2040» 
під девізом «перший сучасний канадський місто-супутник» 
бажають створити в місті п᾽ять нових центрів з висотними 
будівлями в стилі «архітектури вищого класу». Вони будуть 
зв᾽язані між собою новою безкоштовною міською залізни-
цею.

A.V.

4 НС, 1/2020

Бремптон
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БОГОСЛУЖІННЯ У БРЕМПТОНІ /
КАНАДА

ДАТА: 18 серпня 2019 року
БІБЛІЙНА ЦИТАТА: Псалом 135, 6
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Ми місце любимо, о 
Боже!»
СУПРОВІД: Окружні апостоли Майкл Депп-
нер, Леонард Кольб, Марк Уолл, попомічники 
Окружних апостолів Девід Деварана, Френк 
Дзур, Джон Фендт і Джон Соботтка
СВЯЩЕННОДІЙСТВА: благословення з наго-
ди золотого весілля для Окружного апостола 
на відпочинку Леслі Латоркая та його дружини 
Евелін

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ
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Мої дорогі брати й сестри, присутні тут у церкві 
та в громадах, на які транслюється наше бого-
служіння. Ми зібралися сьогодні вранці для 
того, аби почути Боже слово. Бог хоче зверну-

тися до кожного з нас. Він звертається не до певної гру-
пи віруючих і не до певного народу, а до кожного з нас 
зокрема, адже Він добре знає про наше особисте життя. 
Він бажає розмовляти з кожним окремо так, як зі Своєю 
дитиною. Бог звертається навіть до людей, яких в духов-
ному відношенні огорнув сон. Таке буває. У деяких людей 
молодого і старшого віку інколи виникає враження, що 
на богослужіннях завжди відбувається одне й те ж. Що не 
відбувається нічого нового: одні й ті ж історії, одна й та ж 
музика, одні й ті ж люди … Одноманітність. Нема нічого 
нового, жодних змін! І тому вони поступово впадають у 
духовну сплячку.

Згадаймо про історію апостола Павла, яка відбулася з 
ним у Трої. Він мав тривалу проповідь, яка затягну-
лася до опівночі. Тоді одного юнака, який сидів ви-

соко на вікні, «огорнув глибокий сон». У Писанні зокрема 
мовиться: «… І він зо сну схилився додолу, упав наниз із 
третього поверху, і його підняли мертвим. Павло зійшов 
додолу, припав до нього, обнявши, і мовив: «Не триво-
жтесь, бо його душа в ньому» (Діяння 20, із 9 – 10).

Бог  творить  усе,  що  хоче
Дорогі брати й сестри, можливо, хтось із вас думає: «Моя 

віра змертвіла і в моїй душі нічого не відбувається». Мож-
ливо, хтось продовжує вірити тільки за звичкою. 

Нехай кожен з нас відчує сьогодні: у мені все ще є Боже-
ственне життя! Моя душа жива й відчуває потребу палкого 
єднання з Господом; вона бажає чути Боже слово й долуча-
тися до Святого Причастя; вона бажає бути разом з Ісусом. 

Нехай цим прекрасним почуттям сповняться люди, яких 
огорнув духовний сон; нехай вони відчують, що у них існує 
життя: «Нехай їхні душі сповняться Божественним жит-
тям, яке насичуватимуть потрібною поживою». Нехай кож-
ного з нас охопить таке почуття.  

Біблійна цитата, яку я зачитав, викликала у вас, очевид-
но, певне здивування: «Усе, що Господь хоче, чинить …» 
Коли читаєш ці слова, то виникають дивні думки. Та вони 
описують Боже всевладдя. Бог є всемогутнім, Він нічим не 
обмежений. Бог може все і для Нього немає нічого немож-
ливого. Бог може чинити все, що хоче; і він робить усе, що 
бажає. 

Бог є суверенним. Ніхто не може вказувати Йому, що має 
робити, і ніхто не може змушувати Його до чогось: жод-
на людина, жоден дух чи жодна обставина. Ніхто не може 
вплинути на Бога. Неправильно казати: «Якщо я робити-
му те чи інше, то Бог реагуватиме на це». Ні! Він чинить і 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Усе, що Господь хоче, чинить; на небі й на 
землі, на морях і у всіх водних безоднях».

Слово із Біблії: Псалом 135, 6
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робить те, що хоче. Жодна людина – навіть «найсвятіша» 
– не може змусити Бога поступати по-іншому. Господь ро-
бить, що хоче. Нам, людям, годі зрозуміти Бога; Його воля 
і думки перевершують наше розуміння. І все ж ми з пова-
гою ставимося до Божої волі та приймаємо її. Ми не завжди 
розуміємо Бога й не завжди погоджуємося з Ним, але Він 
усе ж робить, що хоче. І Він бажає, аби ми приймали Його 
волю. І тут не має бути жодних дискусій. Бог може все, Він 
чинить і робить, що хоче. Ніхто ні до чого не спроможний 
змусити Його. Однак, Бог не діє свавільно, Він не діє без 
правил і хаотично. Ні! Бог вірний. Саме у цьому Його осо-
бливість. Тому нам треба покладатися на Бога. Він – істина. 
Він – Праведний, Він – любов. Він каже, що робить, і ро-
бить, що каже. 

А тепер виникає питання: у чому ж полягає Божа воля? 
Що Він хоче робити? Усе дуже просто. Бог з самого почат-
ку хотів, аби людина, яку Він створив, мала єднання з Ним. 
Саме так можна узагальнити Божу волю. Бог бажає, аби 
людина жила вічно у єднанні з Ним. Саме для цього Він 
створив людину, такою була і є Його воля. Усе так просто. 
Гріхопадіння людини не вплинуло на Божу волю. Божа воля 
є незмінною і вчинки людини не впливають на неї. Бог хоче, 
аби ми осягнули єднання з Ним. Це – Його воля і Він ро-
бить, що хоче. Отже, усе, що Бог робив і робить, переслідує 
саме цю мету. Бог бажає, аби всі люди здобули спасіння і 
мали єднання з Ним.

Божа воля є суверенною: існує єдиний шлях 
до спасіння, єдиний шлях до єднання з Бо-
гом – віра в Ісуса Христа. Ісус також наго-

лошував: «Ніхто не приходить до Отця, як тіль-
ки через Мене» (Від Івана 14, 6). Й імені немає 
іншого для спасіння, як тільки Ім’я Ісуса Христа  
(Діяння 4, 12). Це – Божа воля! І людині треба 
неодмінно прийняти її. Не треба вдаватися до дискусій, 
як от: «Так несправедливо; бо є чимало добрих людей, які 
не вірять в Ісуса». Тут мова йде не про моральний аспект, 
а – про єднання з Богом. Подобається це людям чи ні, але 
існує тільки один шлях – Ісус Христос. Отже, Ісус – це 
єдиний шлях й іншого не існує. Людина має вірити в Ісу-
са Христа. Я знаю, що чимало людей дивляться сьогодні 
на це дещо по-іншому, і вважають, що існує інший шлях, 
який веде до Бога. Це зовсім не так. Богові не потрібно, 
аби ми розуміли Його. Він мовить: «Я роблю, що хочу. 
Тобі треба це прийняти, не вдаючись до зайвих дискусій». 
Це навіть не може бути предметом для обговорення. Усе 
є так, як є. Існує тільки єдиний шлях: Ісус Христос. І нам  
треба вірити в Нього.

Божий заклик – прийти до Ісуса й слідувати за Ним – 
це форма вираження Його волі. Бог закликає, коли і 
кого хоче. Я повторююся: нам годі це збагнути. Бог 

не зобов’язаний давати нам пояснення. Він вирішив, що 
Його план спасіння відбуватиметься поетапно. Ми чекає-

мо на Друге Пришестя Ісуса Христа. Ми чекаємо 
на те, аби Христова Невіста взяти участь у весіл-
лі Агнця і в якості первенців увійти в Боже Цар-

ство. Наступним етапом буде велика скорбота, лихоліття. 
Бог і в час великої скорботи кликатиме душі, які ввійдуть 
в Його Царство. Інших він покличе під час Тисячолітнього 
Царства миру. Ми не можемо зрозуміти, чому Бог кличе 
одних сьогодні, а інших – згодом. 

Не запитуйте мене, чому Бог поступає саме так. Нам це 
годі збагнути й треба смиренно приймати Боже рішення: 
це – Його воля. Ми тільки знаємо, що Бог вибрав нас. Звід-
ки ми це знаємо? Бо Бог наділив нас можливістю прийняти 
хрещення Водою і Святим Духом. Отже, народження зго-
ри, з Води й Духа, є ознакою нашого вибрання. Бог вирі-
шив покликати того, кого хоче: «Я вибрав їх у час існування 
Христової Церкви і вони є її частиною. Якщо вони будуть 
іти вслід за апостолами, то зможуть бути підготовленими 
до Другого Пришестя Ісуса Христа і первенцями увійдуть у 
Моє Царство». Це важливо для нас. Ми не розуміємо, чому 
Бог вибрав саме нас, і чому Він так поступає. Це – Його воля 
і нам треба прийняти її. Бо Господь робить усе, що хоче. Од-
нак Бог діє не свавільно. Він є вірним. Бог каже, що робить, 
і робить, що каже.

Бог наділив людину вільною волею. Він не бажає, аби лю-
дина виконувала щось з примусу. Людина має добровільно 
прийняти рішення на користь Бога і проявити власну іні-
ціативу: «Я хочу відповісти на заклик Бога» – це важливо. 
Бог вірний. Він створив світ. Він наділив людину вільною 
волею і буде завжди з повагою ставитися до її волевиявлен-
ня. Він вибрав нас і бажає, аби ми добровільно відповіли на 

Його заклик. Бог ніколи не змушує нас до спасіння. Він 

ніколи не погрожує нам: «Дивись, якщо ти не виконувати-
меш те чи інше, то це погано тобі обійдеться!» Ні!

Як Бог поступив з Адамом і Євою? Вони постійно відчу-
вали на собі Божу любов; вони жили з Богом і мали все не-
обхідне. Бог виявляв до них Свою любов і дав усе необхідне; 
однак сказав, що саме очікує від них. От і все. А все решта 
було справою перших людей. Бог не змушував їх ні до чого 
і не впливав на них. Він мовив: «Ви бачите, що Я люблю вас. 
Я виявляю до вас Свою любов, яку ви відчуваєте на собі. І 
цього я очікую від вас. Та ви маєте право вільного вибору».

Бог поступає так само з нами. Він дає нам можливість від-
чувати Його любов на собі і каже, що очікує від нас. Тепер 
ми маємо прийняти добровільне рішення: відповісти Бо-
гові «так» чи «ні»? Бог нікого ні до чого не змушує.  

Бог наділив нас, людей, правом вільного вибору. Він 
не погрожує і не чинить тиску на нас. Ми добровіль-
но вирішуємо, як нам поступити. Бог забезпечує нас 

правом вільного вибору. Він не змушує нас казати Йому 
«так». Він завжди турбуватиметься про те, – і це вельми 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

Ф
от

о:
 Н

А
Ц

 К
ан

ад
и

Подобається це людям, чи ні, 

існує тільки єдиний шлях: Ісус Христос.

Бог хоче, аби людина жила вічно 

у єднанні з Ним.
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важливо, – аби ніхто не змушував нас казати Йому «ні». 
Бог, незважаючи на наші життєві обставини, завжди за-
безпечує нас можливістю казати Йому «так», відповідати 
на Його заклик і слідувати за Ним. Це, брати й сестри, є 
вельми важливо. Розмірковуймо над цим. 

Апостол Павло казав, що нас ніщо «не відлучить» від Бо-
жої любові (Римлян 8, 35). Це означає, що Бог за будь-яких 
обставин забезпечить нас свободою й можливістю само-
стійно приймати рішення, аби казати Йому «так». А якщо 
до нас підступлять спокуси й випробовування, перед якими 
годі встояти, і ми не збережемо Богові вірність, а відійдемо 
від Нього, то це буде наше добровільне рішення. Бог бажає, 
аби ми були вільними у своєму виборі, тому за будь-яких 
обставин забезпечує нас можливістю казати Йому «так» і 
слідувати за Ним. Він, таким чином, виявляє до нас Свою 
довіру. Бог поважає правила й заслуговує на повагу до Себе. 
Тому Він вибрав нас і запитує: «Чи бажаєш ти відповідати 
на Мій заклик?»

Що б з нами відбувалося – чи не відбувалося – залежить 
від прийнятого нами рішення. Ти приймаємо рішення са-
мостійно. 

Бог творить спасіння. Ми не в змозі творити його. Ми 
були і є грішниками. Ми не можемо гарантувати, що ввій-
демо у Боже Царство. Ми потребуємо святість, ми потре-
буємо очищення і маємо виявитися гідними Божої слави 
– ось як це можна просто передати словами. А їх дарує 
тільки Бог. Ми не можемо казати: «Я є достойною і доброю 
людиною і тому ввійду в Боже Царство». Ні! Адже Бог тво-
рить спасіння і ми маємо поважати умови, які Він ставить 
перед нами. Бог спасає людей, які виявляють вірність; саме 
їм Він відкриє доступ до Божого Царства. Він хоче, аби ми 
вірили Ісусові до кінця, аби ми – що б з нами не трапило-
ся – йшли шляхом віри. Цей шлях не завжди приємний і 
зручний. Нам нерідко хочеться ступити на інший шлях. Ми 
бажаємо, аби Бог постійно доказував, що любить нас. Ми 
бажаємо, аби Бог показував і пояснював нам те чи інше. А 

Він каже: «Ні, Я прийняв одне рішення раз і назавжди. А 
тобі треба виявляти віру». Мовлячи іншими словами: «Ти 
маєш Мені довіряти. Я даю тобі Своє слово й кажу, що ти 
маєш зробити. Тож покладайся на Моє слово і довірся Моїй 
любові». 

Це єдиний шлях, який веде до очищення, святості й 
Божої слави. Шлях віри. Навіть якщо твої погляди не 
співпадають з Божим словом. Навіть якщо те, що з 

тобою відбувається, абсолютно відрізняється від того, що 
тобі кажуть, то ти все ж маєш довіряти Богові. Покладайся 
на Боже слово. Довірся Його любові. Якщо ти довірятимеш 
Богові, то Він спасе тебе. То Він очистить тебе. То Він ос-
вятить тебе. То Він зробить тебе гідним Своєї слави. І ти 
ввійдеш в Його Царство. 

Бог творить спасіння. Але тільки для тих людей, які без-
застережно довіряють Йому. Він довершить Свій план. Бог 
покликав нас, аби ми належали до Христової Невісти; аби 
апостоли готували нас у Христовій церкві й ми первенцями 
ввійшли в Його Царство. Бог звершить Свою справу. І ніхто 
не перешкодить Йому. Бог забезпечить, аби все відбулося 
так, як Він цього хоче. Він робить, що хоче, й обіцяв, що зло 
ніколи не здолає Його Церкву. 

Ісус обіцяв апостолам, що перебуватиме з ними до кінця. 
Згадаймо про образ дракона у книзі Одкровення. Він нама-
гався уразити жінку й перешкодити народженню дитини, 
однак ніхто не міг перешкодити ні народженню, ні взяттю 
дитини до Бога (Одкровення 12, 1–5). Подібні висловлю-
вання про Бога свідчать про те, що Він забезпечує вико-
нання Своїх рішень. Вони для Нього вже відбулися. В Од-
кровенні – думаю, також в англійській Біблії – усе описано 
так, наче все відбулося. Те, що там описано, відбудеться не 
в майбутньому, а вже відбулося, бо для Бога не існує часу. 
Бог нічого попередньо не повідомляє нам і не пророкує. Він 
описує реальність, бо існує над часом. Для Нього все зро-
зуміло. Для Нього все звершилося. І ніхто не спроможний 
перешкодити цьому. 

Бог у будь-якій ситуації наділяє нас можливістю 

казати Йому «так».
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ПОМІЧНИК ОКРУЖНО-
ГО  АПОСТОЛА 
ДЖОН ФЕНДТ

Помічник Окружного апо-
стола Фендт (США) зупи-
нився на притчі Ісуса про 
блудного сина й відмітив 
неабияку довіру цього 
молодого чоловіка до 

свого отця: блудний син довірився своєму отцеві, 
що знайде в нього милість і зможе повернутися 
додому, незважаючи на своє безсоромне прохання 
отримати частку своєї спадщини; незважаючи на 
прогаяне життя, а також на велике розчарування, 
яке викликав у свого отця. «Якщо і нам доведеться 
спіткнутися, то пам᾽ятаймо: я можу повернутися 
до свого Отця і Він прийме мене».

Не турбуйтеся, сатана не здолає Церкву. Апостоли вико-
нуватимуть покладене на них доручення аж до кінця, поки 
Христова Невіста не ввійде в Боже Царство. 

Бог звершить усе. Однак, треба пам᾽ятати, що час є об-
меженим, і що Його Син прийде, коли Бог так вирішить. 
Я повторюся: ми, незначні люди, не можемо вплинути на 
Бога. Бог існує незалежно від людини. Він пошле Свого 
Сина тоді, коли схоче. Божий Син ще не прийшов, але не 
тому, що не зміг, а тому, що Бог цього не хотів. Бог не по-
требує нас, людей, аби довершити Свій план спасіння. Не-
щодавно я підкреслював цю думку: Ісус міг прийти ще 50 
років тому назад і взяти підготовлених людей до Себе. Але 
Бог не залежний ні від кількості людей, ні від їхніх якостей. 
Ісус спроможний малими справами вершити великі. Він міг 
прийти ще 50 років тому. Він не зробив цього лише тому, 
що Бог не хотів, аби Він прийшов раніше; бо Бог любить нас 
і дає шанс підготуватися до Його приходу. Бог робить, що 
хоче. Це означає, що ми маємо поставитися до цього серй-
озно й розуміти, що час Господньої милості є обмеженим. 
Інколи я чую: «Так, але якщо ми не належатимемо до Хри-
стової Невісти, то в Тисячолітньому Царстві миру матиме-
мо можливість отримати спасіння».

Господь робить, що хоче. Він покликав мене тепер, у цей 
час. Я не можу передбачити, чи покличе Він мене у Царстві 
Миру. Бог робить те, що Йому до вподоби. Я не можу ска-
зати: «Я був не готовий, Небесний Отче, тому дай мені ще 
один шанс». Можливо, можливо, але скоріше – ні! Я нікому 
не погрожую і не кажу: «Дивись!» Але нам, людям, треба 
усвідомлювати, що ми не сміємо казати Богові, що Йому 
робити. 

Бог покликав нас тепер: «Будь ласка, прийди! Прийми 
своє рішення!» У мене немає жодної можливості і я не бачу, 
як можу вплинути на Бога, аби Він у Царстві Миру дав мені 
ще один шанс. Я не можу знати: зробить Бог це чи ні. Бог не 
буде питати, що мені до вподоби.

Отже, нам сьогодні треба відповідати на Божий заклик. 
Бо нинішній час є для нас часом Божої милості.  

Узагальню сказане декількома словами. Бог хоче, аби ми 
мали єднання з Ним. Він вибрав тебе і мене. Він закликає 
нас сьогодні, у теперішній час. Ми, незалежно від обста-
вин, можемо відповісти Йому «так» або «ні». Ніхто не може 
сказати: «Якщо умови в мене виявляться нестерпними, 
то я не зможу зберегти Богові вірність». Це неправильно. 
Бог вірний. Він завжди турбуватиметься про те, аби в тебе 
була можливість іти істинним шляхом і казати Йому «так». 
Ніщо не спроможне змусити мене зректися Бога. Я прий-
маю рішення самостійно. Моє спасіння залежить від моєї 
віри й моєї готовності слідувати за Господом, і мати єднан-
ня з Ним. Це вельми важливо, брати й сестри: моє спасіння 
залежить від мене і тільки від мене. Моє спасіння залежить 
від моєї віри. Ось чому учні просили в Ісуса: «Додай нам 
віри!» (Від Луки 17, 5). Як можна зміцнювати свою віру? Го-
сподь також говорив про це. 

Апостол Павло казав: «Тож віра із слухання» (Римлян 10, 
17). Треба слухати проповідь, Боже слово, аби сповнювати-
ся вірою й укріпляти її. 

Ісус молився за людей, які завдяки слову апостолів 
повірять у Нього (Від Івана 17, 20). Першоапостол Фер 

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
МІХАЕЛЬ ДЕППНЕР

Окружний апостол 
Деппнер (Демократична 
Республіка Конго-Захід) 
на початку своєї проповіді 
поставив риторичне запи-
тання: якщо Бог робить, 
що хоче, то навіщо нам 

тоді молитися? І він дав таку відповідь: якщо наше 
серце буде пульсувати в такт з Божою волею, то ми 
переживатимемо Бога як у молитві, так і в тому, 
що Він вислуховуватиме її. Притча Ісуса про бідну 
вдову, яка молилася, а також багато прикладів із 
Священного Писання, як от про Авраама чи Мой-
сея, свідчать про те, що молитва має бути трива-
лою і переконливою. І на завершення Окружний 
апостол сказав: «Божа воля – принести людям 
спасіння, а тому наші заступницькі молитви ма-
ють велику вагу й неабияке значення». 

нерідко повторював думку, яку я сьогодні хочу підкрес-
лити: нам, аби отримати спасіння, треба за будь-яких об-
ставин виявляти непорушну віру. Запорукою міцної віри є 
один шлях: слухати Євангеліє, яке проповідують апостоли. 
Коли я кажу «слухати», то маю на увазі не просто слухати 
й казати: «Так, він сказав те і те». Нам треба «споживати» 
й, образно мовлячи, «перетравлювати» Боже слово, тобто 
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ОСНОВНІ ДУМКИ:
Бог бажає нам спасіння. Він вибрав і покликав нас, 
аби ми в якості первенців увійшли в Його Царство. 
Він турбується про те, аби ми змогли відповісти на 
Його поклик. Наше спасіння залежить від нашої віри 
й твердого бажання бути разом з Богом.

люди отримали спасіння. Аби виконати покладене 
на Нього доручення.

Ісус любив Свого Отця і знав, що Отець любить 
Його. Тому Він розповідав Своєму Отцеві про все. 
Його молитва виражала Його любов до Отця і до 
ближнього. Він бажав допомогти ближньому. Він 
бажав звільнити ближнього від страждань і про це 
казав Своєму Отцеві, з Яким плекав близькі стосун-
ки. Вони відкрито розмовляли один з одним й Ісус 
казав Йому: «Отче, Я, як і Ти, бажаю допомогти цій 
людині. Я, як і Ти, бажаю спасти її. Я хотів би зазна-
вати менше страждань. Чи не можеш Ти зробити 
так, аби Я страждав менше?»

І це було правильно. Своєю молитвою Ісус виражав 
довіру до Отця: «Ти зробиш правильно. Допоможи Мені. Я 
бажаю розлучитися з Тобою. Я бажаю перебувати у єднанні 
з Тобою. Я бажаю осягнути Свою мету. Я бажаю, аби мій 
ближній отримав спасіння». Адже у цьому полягає глибо-
кий смисл нашої віри.  

Ми не можемо у молитві сказати Богові, що Він на нашу 
думку має робити. Така молитва неправильна. Навіть, якщо 
ми будемо просити всіх людей про те, аби Бог спас якусь 
людину, то немає гарантії, що Він це зробить. Я перекону-
вався в цьому не один раз. Інколи Він відповідає, а інколи 
– ні. 

Наші молитви мають бути насамперед вираженням лю-
бові до Бога й до ближнього: «Небесний Отче, допоможи 
мені. Я бажаю бути у вічності з Тобою. Я бажаю бути близь-
ко до Тебе. Любий Небесний Отче, допоможи моєму ближ-
ньому. Наділи його силою перебувати у єднанні з Тобою. 
Про це я молю у Тебе. А Ти все зробиш правильно». Це – 
інший підхід. 

Ви знаєте, що деякі люди думають, якщо вони будуть до-
статньо гучно молитися і витрачати велику кількість гро-
шей, то Бог виконає те, що вони бажають. Але це не так.  
Так вони виражають недостатню шану до Бога. Але коли 
ми смиренно приходимо до Бога й кажемо: «Милостивий 
Боже, я бажав би, аби Ти дав мені те чи інше і, виявляю-
чи любов до мого ближнього, я прошу для нього спасіння 
і прошу Тебе вбережи його від того чи іншого. Я довіряю 
Тобі. А найважливіше, аби мій ближній отримав спасіння 
– і щоб я його отримав». На таку молитву Бог відгукується. 

Якщо пильніше приглянутися до молитов Господа, то 
побачимо, що вони є саме такими. Адже Ісус мовив: «І 
все, що попросите в Моє Ім’я, те вчиню» (Від Івана 14, 13) 
– або мовлячи іншими словами: якщо ваша молитва буде 
узгоджуватися з Моєю молитвою, то Бог відповість на неї.   

розмірковувати над ним й відповідно жити. Саме така про-
блема існує в нас сьогодні. У нашому суспільстві ми звик-
ли до споживання фаст-фудів; я думаю, скрізь: у Канаді, у 
Франції, у Європі ми нашвидкуруч споживаємо готову їжу. 
Вона готова до споживання. А з Божим словом усе відбу-
вається по-іншому. 

Якщо ми бажаємо, аби Боже слово принесло нам користь, 
то нам треба розмірковувати й  працювати над ним. Нам 
треба ставити собі питання: що Боже слово означає для 
мене? Що Бог очікує від мене? Що я маю робити? Чим біль-
ше ми розмірковуємо над словом проповіді, чим більше ми 
його «перетравлюємо», тим міцнішає наша віра. Це не ви-
гадка апостолів Новоапостольської церкви для того, аби за-
повнювати церкви. Такою є Божа воля. Він чинить, що хоче. 
Бог приймає рішення – і Він вирішив, що це єдиний шлях, 
який веде до укріплення віри. 

Слухай Боже слово, «споживай»  і «перетравлюй» його та 
працюй над ним. Це вельми важливо. 

Ми за будь-яких обставин маємо казати Богові «так». Не 
тому, аби уникнути небезпеки, позбутися хвороб чи інших 
проблем. Ми кажемо Богові «так», бо прагнемо бути разом 
з Ним, бо любимо Його. Ми знаходимося сьогодні тут, бо 
бажаємо укріпити свою волю, своє бажання йти вслід за Го-
сподом, бо бажаємо укріпити свою любов до Бога. Зростати 
у пізнанні Ісуса Христа – це єдиний для нас шлях. Я часто 
говорив і дотримуюся думки: чим більше ти спізнав Ісуса, 
чим більше ти любиш Його, тим більше кріпне твоя воля 
слідувати й перебувати разом з Ним. Чим тіснішим є наш 
зв’язок з Ісусом, чим більше ми спізнаємо Його, тим більше 
любимо Його, й тим більшою є наша воля слідувати за Ним. 
Це додає нам сил в будь-якій ситуації й за будь-яких обста-
вин казати Богові «так». 

Після доповнення Окружного апостола й помічника 
Окружного апостола Першоапостол сказав: Окружний 
апостол Деппнер згадав те, про що ми вдома вже не раз 
вели мову: Якщо Бог чинить, що хоче, то навіщо нам мо-
литися. Відповідь на це питання ми знаходимо в Ісуса. Він 
молився багато й часто, також – у різних ситуаціях. Ісус та-
кож учив нас, як треба молитися. Якби Ісус думав: ти мо-
жеш молитися, але це не принесе жодної користі, адже Бог 
чинить, що хоче; то Він не вчив би нас молитися. Але Ісус не 
раз наголошував на важливості молитви? Він молився, аби 
мати єднання з Богом. Аби повернутися до Мого Отця. Аби 

Звернення Першоапостола до Окружного апостола 

на відпочинку Латоркаю та його дружини Евелін 

під час наділення  благословенням з нагоди золотого 

весілля
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Канада – це країна переселенців. Предки переваж-
ної більшості канадців є вихідцями з інших країн. 
Батьки чи бабусі й дідусі переселилися до Кана-
ди, аби розпочати тут нове життя. Для людей, які 

об᾽єднані у більш як двісті етнічних груп, ця країна стала 
батьківщиною. Це позначається і на наших громадах. 

На богослужінні, яке відбувалося 19 серпня у Бремптоні, 
Першоапостола вів мову про те, що Бог творить те, що хоче, 
і втілює у життя те, про що говорить. Дивлячись на більш 
як 350 братів і сестер, які зібралися в церкві Бремптона, я 
бачив строкату мозаїку країн, з яких вони походять. Го-
сподь зібрав їх усіх разом. І раптом у мене виникла думка: 
«Господь закликає до служіння того, кого, в який час і де 
хоче».

Триєдиний Бог послуговувався різними людьми в різних 
періодах історії, аби вершити Свою справу. У Канаді, на наше 
переконання, відбувалося і відбувається те саме. Місіонер-
ська діяльність з метою створення церковного округу Кана-

ди почалася на Ямайці ще в 1965 році. Один гість прийшов 
у невеличку громаду міста Торонто. Він повірив й отримав 
Запечатання Святим Духом. І цей переселенець з Ямайки 
мав натхнення повернутися на рідну батьківщину, аби й 
там проповідувати Євангеліє. Він створив умови для здійс-
нення  місіонерської роботи. У 1994 році Новоапостольська 
церква Канади розпочала активну місіонерську діяльність у 
майже 70 країнах і на деяких островах.

«Господь закликає на Своє служіння ...» Одна людина 
сприяла заснуванню Божої справи, інша розбудовувала її, а 
третя працює над її завершенням. І Господь, очевидно, ви-
користовуватиме ще й інших людей, аби завершити Свою 
справу до Дня Господнього. Тільки Господь знає про цей 
день.  

Деякі люди вважають, що все це було наслідком випад-
ку чи щасливого збігу обставин. Але ми переконані, що 
Господь точно знає, як, через кого і коли вершити Свою 
справу. Сьогодні ми вдячні за те, що робимо Божественний 
вклад у життя своїх родин, громад, округів та й усього світу. 
Сьогодні в нас є чимало віруючих братів і сестер, які актив-
но працюють над розбудовою Божої справи і відвідують 
богослужіння у всіх країнах, де ми багато років тому розпо-
чинали місіонерську діяльність. З іншого боку, ми бачимо, 
як віруючі інших національностей, які переселяються в Ка-
наду, об᾽єднуються навколо служіння на благо Господньої 
справі.

Господь закликає до служіння того, кого, коли і де хоче.
Френк Дзур

Бог закликає на служіння того,
кого, коли і де хоче
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ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 12.03.1959 р
ПРОФЕСІЯ: фінансист
ПОМІЧНИК ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА з 06.04.2003 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Канада, Бангладеш, Пакистан, Чад,
Руанда, Центральноафриканська республіка

ПОМІЧНИК
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА

ФРЕНК ДЗУР

Апостол Дзур (5-й ліворуч) у кімнаті для

священнослужителів громади Бремптона (Канада)

СЛОВО Й ВІРА | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

Радість! Неабияка радість! У Свя-
щенному Писанні про радість не 
раз мовлено проникливо й пере-
конливо. Настільки проникли-

во, що радість пронизує усе, наші руки, 
ноги, очі й навіть голос: «Алілуя!» 

Радість є поживою для душі. Так, як лю-
дина не може жити без вітамінів, так вона 
не може існувати  без радості: людське 
життя без радості схоже на пустелю.  

Уся Біблія просякнута Євангелієм, 
«Радісною Звісткою». Слова «радість», 
«радіти», «веселощі»  чи «утіха» часто зу-
стрічаються у Біблії й передають значно 
глибший і всеосяжний стан людської душі, 
ніж поверхневу радість, викликану пе-
ресічним сміхом, жартом, безтурботною 
розвагою чи пустим вдоволенням.  

Істинна радість, яка сповнює як нас, так 
і людей з нашого оточення, – це радість, 
яку дарує Бог. Тому Божественна радість 
носить тривалий і «досконалий» характер.

У Євангеліях рідко повідомляється про 
те, що Ісус виявляв радість. І все ж: Ісус – це 
запорука вічної радості. «Як же сповнився 
час, Бог послав Свого Сина Єдинородно-
го». Чимало людей раділи Ісусові ще до 
Його народження. Іван Хреститель, буду-
чи ще в утробі матері Єлизавети, «здриг-
нувся», коли почув голос Марії, мати Го-
сподньої. Єлизавета сповнилися радістю, 
а Марія величала й славила Бога за Його 
милосердя. 

Ангел, Який звіщав пастухам про народ-
ження Месії, мовив відомі слова: «Не бій-
тесь, бо Я звіщаю вам велику радість, що 
буде радістю всього народу: Сьогодні на-
родився вам у місті Давидовім Спаситель, 
Він же Христос Господь».

Пастухи були вельми побожними і тому 
приховано виражали радість від того, що 

їм, зневаженим і знехтуваним, першим 
звістили Євангеліє, Благу звістку, і вони 
побачили Немовля-Ісуса. І все ж їхнє сер-
це було сповнене неймовірною радістю: 
«А пастухи повернулися, прославляючи й 
хвалячи Бога за все, що чули й бачили, так, 
як їм було сказано».

Про мудреців зі сходу ми читаємо: «По-
бачивши зорю, зраділи радістю вельми 
великою. Увійшли до хати й побачили Ди-
тятко з Марією, матір’ю Його, і, впавши 
ниць, поклонились Йому».

Анна і Симеон вельми раділи, коли Ісуса 
принесли у храм. 

Ісус – це найбільший дарунок радості від 
Бога. Це дарунок – для всього світу. Ісус – 
це шлях до неперевершеної радості: з Бо-
жої милості бути вічно там, де перебуває 
Бог Отець, Син і Святий Дух.    

Й у стражданнях нам треба виявляти 
радість: коли обидві Марії, сумуючи, підій-
шли до Господнього гробу, то стався вели-
кий землетрус; тоді Ангел зійшов з небес, 
відкотив камінь і мовив до жінок: «Не бій-
тесь: знаю бо, що ви шукаєте Ісуса розіп’я-
того. Нема Його тут, бо Він воскрес. І вони 
в поспіху полишили гробницю зо страхом 
і великою радістю».

У Біблії повідомляється про ще одну «ве-
лику радість»: перед тим, як зійти в небеса, 
Ісус благословляв у Віфанії Своїх учнів. 
Тоді учні повернулися в Єрусалим, слави-
ли й величали Бога у храмі. 

Навіть у, здавалося б, безвихідних, за-
грозливих і вельми скрутних ситуаціях, 
завдяки Ісусові у серцях людей виникала 
велика радість. Подібне відбувається і з 
нами: «Гряде день!» Друге Пришестя Хри-
ста є для віруючої людини запорукою ра-
дості. «Так, Він, Князь миру, гряде!». 

Гряде день!
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ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД

26 грудня 2017 року ми з 
дружиною згадували 
про святкування ми-
нулорічного Різдва. 

Воно було особливим, зовсім іншим, 
ніж усі попередні. Але не через пода-
рунки. Різдвяні подарунки ми не от-
римуємо вже декілька років, а даруємо 
їх тільки своїй онучці, аби принести їй 
радість. Подарунки, на нашу думку, не 
є метою свята.

Сидячи на дивані, ми згадували про 
Різдво 2016 року. Саме тоді нам уперше 
спало на думку принести радість для 
мешканців свого житлового будинку. 
У ньому є сім квартир. Кожний мешка-
нець знає більш-менш один одного. Де-
які сусіди ставляться до інших сусідів з 
прихильністю, а деякі – ні. Та серед них 
є один вельми неприємний сусід. Моя 
дружина залюбки готує варення і пере-
важно – з запасом. У якості невеличко-
го різдвяного подарунку ми вирішили 

поставити біля дверей кожної квар-
тири, а також нашого «непростого» 
сусіда, банку варення. Усі сусіди під час 
випадкових зустрічей виражали нам за 
це свою вдячністю.

У наступному році ми поступили так 
само. І яка реакція? Сусіди з верхнього 
поверху поклали під наші двері шматок 
торту, який самі спекли. Від квартири з 
нижнього поверху ми отримали сумку 
з товарами компанії, де працює влас-
ник цієї квартири. А жінка, що живе 
навпроти, поставила під наші двері 
пляшку шампанського. Так ми пере-
коналися, що радість, яку створюємо 
для ближнього, повертається у власне 
серце. Відтоді не тільки під нашими 
дверми, а й під усіма іншими дверима 
знаходилося чимало різдвяних пода-
рунків.

Навіть «непростий» сусід під час ви-
падкової зустрічі на сходовому май-
данчику дякував нам за подарунок.

К. К.
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Різдво 
по-іншому

Наші брат і сестра по вірі 

переконалися, як радість, 

яку приносимо ближньо-

му, повертається у власне 

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

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»
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Золото, ладан і миро
Мудреці зі Сходу були не юдеями, а язичниками. Їхня мандрівка до Ісуса означає, що Христос є 
Господом над усім світом. Золото, ладан і миро (смирна) – це дари, які мудреці піднесли Ісусові. І 
вони є вельми цінними.

ЗОЛОТО – це дорогоцінний метал, який у чи-
стому вигляді має червоно-жовтий колір і є 
дуже м᾽яким. Його видобувають або гірни-
чим способом, або вимивають з рік. У Старо-

му Заповіті золото символізувало багатство й усе, що 
освячується Богом. У Святая Святих, згідно з Біблією, 
знаходилося більше 29 центнерів (= 1450 кг) золо-
та: ковчег Завіту і жердини, з допомогою яких несли 
ковчег, а також хлібний стіл, світильники й кадиль-
ний жертовник були вкриті золотом; а також – тілець, 
якого народ Ізраїлю виготовив із золота і поклонявся 
Йому замість Бога.

ЛАДАН - це смола куща ладану. Ладан - це чагарник 
середнього розміру з пір᾽ястим листям і маленькими 
зеленими й білими квітами. Його смола

виділяється листям, але в набагато більшій кількості 
її можна отримати при надрізання кущового стовбу-
ра. Краплі смоли мають жовтуватий чи червонуватий 
колір і є гіркими на смак. При денній температурі смо-
ла майже не має запаху, і тільки при нагріванні ладан 
виділяє ароматичні пахощі. Ладан є складовою части-
ною кадіння у храмі й символізує Божественність Ісу-
са.

МИРО (СМИРНА) - це смола зі стовбура низького 
і вічнозеленого  чагарнику, який походить з Південної 
Аравії та Африки. Його сік виділяється, як сльоза, з 
ран дерева і застигає в маслянисту, жовто-коричневу 
і темно-червону смолу. Характерним для миро є інтен-
сивний запах і гіркий смак. Кущ смирна виростає до 
двох метрів на крутих скелястих схилах у напівпусте-
лях і має маленькі трилопатеві листя, білуваті квіти і 
– як і більшість рослин пустелі – колючки.

Для виготовлення олії миро використовували кущ 

смирни, яку отримували зі стовбура без втручання лю-
дини.  Миром намазували ковчег Завіту. Аарон і його 
сини були помазані миром у священики. Олія миро 
виходить запашною, якщо смирну сильно нагріти в 
олії або жирі. Під час розп᾽яття Ісусові подавали миро 
у вині. Вона мала знеболити Його рани і зменшити 
страждання. Але Ісус не прийняв цього напою – Він 
свідомо прийняв на Себе страждання. Його мертве 
тіло загорнули в покривало (плащаницю), яке спер-
шу зволожили запашними оліями, що були змішані з 
миро. Миро, яке мудреці принесли новонародженому 
Ісусові в дарунок, символізує Його жертовну смерть. 
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Ян у стресі. Він має одягнути нарядні брюки, в яких не можна лазити по деревах. Йому треба 
йти до тітки Гізели на каву з нагоди Адвенту. Батько просунув голову в двері й запитав: «Чи 
ти приготував різдвяний подарунок для тітки Гізели? Ми вирушаємо через десять хвилин». 
Таке ще! Про подарунок він зовсім не подумав. На щастя, у нього зберігся малюнок, який він 
позавчора намалював. Його буде достатньо, чи не так?

Я тобі щось подарую!

      ЯК НАВЧИТИ ДІТЕЙ РОБИТИ ПОДАРУНКИ

В
ислів «Маленькі подарунки утримують друж-
бу» передає мету, яку переслідують люди, 
коли підносять один одному подарунки: так 
вони сприяють зміцненню своїх дружніх сто-

сунків. Своїм подарунком ми демонструємо приязнь 
до іншою людини. Про те, що з подарунками пов’я-
зані певні традиції, очікування й навіть помилки, 
свідчить подарунковий  стрес,  на який  чимало лю-
дей  скаржаться у час Адвенту. Подарункам переду-
ють виконання дій, почуття й очікування. Тому ди-
тині, аби зробити подарунок, потрібна підтримка. 
Вона, спостерігаючи, може навчитися багато чому. 
Однак, не все можна простежити. 

Підготування

Ми навчені манерам робити подарунки певним 
людям з певних нагод. Тому ми робити подарунки 

близьким нам людям з нагоди дня народження чи 
Різдва. Дитина вчиться робити подарунки, коли спо-
стерігає, як саме це відбувається, і краще засвоює, 
коли до цього залучати її.    

Наближення Різдва діти розпізнають досить рано 
з різдвяних декорацій, різдвяного календаря чи різ-
двяних заходів у дитячому садочку, школі чи гро-
маді. І все ж не всі діти розуміють, що підготування 
до Різдва пов᾽язане з приготуванням подарунків. З 
календаря, в якому зазначені дні народження, діти 
можуть дізнатися, коли буде наступний день народ-
ження. Маленькі діти, однак, ще не орієнтуються у 
календарі, тому їм треба завчасно нагадувати, що 
прийшов час подбати про подарунок. І тоді варто об-
говорити з ними ідеї щодо приготування подарунку. 
Дослідження показують, що подарунки й люди, які 
приносять нам їх, викликають неабияку радість. Ді-
тей неодмінно треба залучити до обговорення ідей Ф
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щодо приготування подарунків і вести мову про 
радість, яку вони цим приносять. Старші діти вчать-
ся також тому, що існує чутлива межа грошової вар-
тості подарунка. Якщо подарунок надто дорогий, 
то може викликати почуття сорому чи провини, бо 
людині буде складно зробити такий же подарунок у 
відповідь. А надто дешевий подарунок може призве-
сти до розчарування чи навіть образи. Істинний по-
дарунок не має вказувати людині, якій даруємо його, 
що є для неї добрим, а враховувати її побажання. Не-
правильний подарунок може викликати образу. Аби 
сформувати в дітей почуття такту, треба залучати їх 
до бесід про підготування подарунків. 

Якщо дитині треба придбати подарунок, то їй не-
обхідно допомогти з його вибором. Маленьким дітям 
можна спершу запропонувати вибір із двох варіантів. 
Особливу радість викликає подарунок в людини, яка 
його отримує, якщо дитина виготовляє його власни-
ми руками. Але й тут їй годі обійтися без настанови 
чи щонайменше підказки дорослого. Якщо подару-
нок можна використовувати в побуті, то він викли-
кає особливу й тривалу радість.

Важливим ритуалом нашої культури є передача по-
дарунка: він, щонайменше, упаковується в обгортко-
вий папір, на якому дитина може заздалегідь зробити 
напис і прикрасити стрічкою. Пакування і декорація 
подарунку вимагає в дітей певну спритність пальців, 
якій вони можуть навчитися, якщо їх цьому учити. 
Вони нерідко недооцінюють час, який їм для цього 
знадобиться. Якщо діти поспіхом наклеюють стріч-
ку на подарунок, який вони виготовили з великою 
любов’ю, то в людини, якій його дарують, можуть 
викликати враження, ніби вона не гідна зусиль, які 
треба було на нього потратити, а це, у свою чергу, 
знецінює подарунок.

Дарування

У нашій культурі існує неписане правило – прий-
мати подарунки. З нього існує небагато винятків, як 
от, прийняття хабара. Людина, яка відхиляє подару-
нок, має назвати переконливу причину, аби не обра-
зити дарувальника.

Подарунок вручають зазвичай в урочистій обста-
новці й при цьому виголошують привітальні слова. 
Коли дарунок підносять з нагоди дня народження, то 
ставлять у центр уваги іменинника, а не подарунок 
чи дарувальника. Не варто дитині не казати: «Глянь, 
як гарно я зробив свій подарунок!» Або «Сподіваюся, 
він тобі сподобається». Якщо дитина сором’язлива, 
то треба потренуватися з нею перед врученням по-
дарунка й подумати, що конкретно вона має сказати, 
перш ніж потрапить у центр уваги. 

Нерідко подарунок розпаковують у присутності 
дарувальника. Якщо це не відбувається, то треба 
вказувати, від кого цей подарунок. Це підкреслює 
відносини дарувальника і людини, якій підносять по-
дарунок. Якщо дарувальник присутній під час розпа-
кування подарунка, то спостерігається певне хвилю-
вання з обох сторін: сподобається подарунок, чи ні. 
Маленьким дітям властиво відкрито виказувати свої 
емоції, якщо подарунок їм не сподобався. Коли діти 
стають старшими, то їм треба м᾽яко вказати на те, 
що неприйняття подарунка може неабияк образити 
дарувальника – особливо, коли він витратив чима-
ло зусиль на пошук подарунка. Чим швидше дитина 
зрозуміє, що вибір подарунка потребує неабияких 
зусиль, тим швидше буде виявляти вдячність за от-
риманий подарунок. Надмірна увага до певного по-
дарунку може образити інших дарувальників. Тому в 
день народження дитини батькам важливо вказувати 
на те, що всі подарунки є цінними, і вчити, що треба 
ставитися з повагою до всіх запрошених. Досліджен-
ня показують, що невдалий подарунок позитивно 
приймають тільки від дуже близької людини: обда-
рованому не подобається подарунок, але він розуміє, 
що його зробили з добрим наміром. З іншого боку, 
дарувальник має проявляти почуття такту, коли ба-
чить, що його подарунок не підійшов дарувальнику 
або що в нього вже є такий подарунок. Тоді, якщо це 
можливо, треба запропонувати обміняти подарунок. 
Обмін має відбутися якомога швидше; адже він має 
замінити невдалий подарунок. Саме такий процес да-
рування дитина спостерігає в дорослого. Якщо у ди-
тини є можливість осягнути всі тонкощі дарування, 
то вона навчиться тому, аби дарування робило людей 
щасливими й об᾽єднувало їх.
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Марія і Марта
Марія і Марта – це дві сестри з різними характерами, які прийняли Ісуса у своєму домі у 
Віфанії, і по-різному служили Йому. Одна як учениця слухала Ісуса, а інша служила Йому, як 
це належало господині, що приймає високого Гостя. Обидва елементи є важливими для 
християнського буття: слухати Боже слово й відповідно жити. Про ці обидва елементи 
розповідається в Євангеліях від Луки й від Івана.

                        БІБЛІЯ ДЛЯ ВСІХ

Ісус у Віфанії у домі Марти й Марії. Фреска 
Йоганна Баптиста Ціммерманна, церква 
Св. Марка, Зісен, Бад Заульгау, Німеччина

І сус разом з декількома учнями йшов дорогою до Єру-
салиму. Він проходив Віфанією і  вирішив відпочити 
від людей,  які неабияк надокучали Йому. Віфанія – 
це місце, де Ісус воскресив Лазаря. Віфанія (перекла-

дається як «притулок для бідних») розташована на півден-
ний схід від Єрусалиму, на східній стороні Оливної гори, 
на відстані близько 2,7 кілометрів від Єрусалиму (Від Івана 

11, 18). Це місце є визначним, бо Ісус ночував там, й осел, 
на якому Він в’їжджав у Єрусалим, походив з цього села, 
розташованого неподалік Вітфагії й Віфанії (Від Марка 
11, 1). Будинок прокаженого Симона також знаходився у 
Віфанії (Від Матвія 26, 6). Вознесіння Христа відбулося, 
як повідомляється у Євангелії від Луки (Від Луки 24, 50), 
також недалеко від Віфанії. В одному древньоцерковному 
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переказі повідомляється про церкву, що була зведена над 
могилою Лазаря. Бо у Віфанії, окрім двох сестер, Марії і 
Марти, жив їхній брат Лазар (Від Івана 11,1). Сестра на 
ім’я Марта запросила Ісуса до себе в хату. Прийняти за-
прошення незнайомої жінки було на той час, власне, не-
припустимо; жінці не дозволялося запрошувати чоловіків 
у свій будинок. Однак Ісус прийняв запрошення Марти й 
таким чином знехтував цим звичаєм. У будинку Марти 
жила також її сестра Марія. Обидві жінки були учениця-
ми Ісуса, але не ходили разом з Ним, як інші учні. Вони 
виявили Ісусу неабияку гостинність і відвели Йому місце 
для відпочинку, а також надали підкріплення на шляху до 
Єрусалима.

Слухати і служити

У той час як Марта клопоталася, аби належно зустріти Ісу-
са, Марія віддала перевагу тому, аби сісти поруч з Ним й 
уважно Його слухати. Вона зосталася у гостьовій кімнаті, 
покинула усі свої справи й повністю присвятила себе Го-
стю. Марію зображено як ученицю Ісуса, адже вона сиділа 
біля ніг Учителя й слухала Його настанови (Діяння 22, 3). 
Служіння і слухання Євангеліє є важливою ознакою учнів 
Ісуса. Обидва елементи  становлять одне ціле. Марія і Мар-
та мали різні характери. Марія була скоріше пасивною, а 
Марта – активною і завзятою. Склалося враження, що її 
зайнятість заважає слухати Євангелія. Тому Марту часто 
піддають критиці. Про іншу істотну рису Марти йдеться 
в оповіді про воскресіння Лазаря (Від Івана 11). Лазар був 
уже мертвий, коли Ісус прийшов до Віфанії. Марта, поба-
чивши Ісуса, залишила людей, що сумували й оплакува-
ли Лазаря, і побігла Йому назустріч. Між ними відбулася 
важлива розмова, у кінці якої Марта сказала: «Так, Госпо-
ди, – каже Йому, – вірую, що Христос єси, Божий Син, 
Який гряде у світ цей» (Від Івана 11, 27). Тут проявилася її 
віра, що має неабияке значення для отримання спасіння. 
Згодом Марія також пішла назустріч Ісусові, впала Йому 
до ніг і гірко заплакала (Від Івана 11, 32–33). Ісус побачив 
її плач і сльози присутніх і засмутився духом, Він був не-
абияк розчулений. Марія і присутні іудеї перебували – і 
це очевидно – у глибокій скорботі, забувши про надію на 
майбутнє воскресіння.

Марія і Марта – приклад для наслідування

Гостинність Марти була воістину зразковою і мала важли-
ве значення для її дому. Ісус також визнав це, однак указав 
на Марію, яка правильно вела себе в цій ситуації. Якщо 

приходить до нас Господь, то будь-які домашні справи ми 
маємо відкласти на задній план. Зустріч з Господом буде 
результативною, якщо зосередитися на Ньому. Марта і 
Марія мали різні характери. Приклад Марти й Марії по-
казує, що праця, пізнання Євангелія і сповідування Ісуса 
Христа становлять одне ціле! Марта трохи схожа на Лідію, 
грецьку торговку багряницею, яка запросила до себе апо-
стола Павла, коли він йшов дорогою до Македонії (Діяння 
16, 15). Відкритість, яку демонстрував Ісус серед іудеїв, 
сприяла тому, що християнська проповідь поширилася 
в грецькому середовищі й привернула багатьох жінок до 
Євангелія. Грецька жінка була більш обмеженою у своїх 
можливостях, ніж юдейська Марта.  

Багато Марій

При невеликому розмаїтті імен Середньовіччя треба було 
звертати особливу увагу на те, аби не сплутати людей з 
однаковими іменами. Марія – це грецьке ім᾽я єврейсько-
го Міріам. Марією звали не тільки Матір Ісуса, а й Марію 
Магдалену (Марія Магдалина, євр. Мигдаль); окрім цього, 
була ще Марія Клеопова, яка разом з Марією Магдаленою 
і матір’ю Ісуса стояли біля розп᾽яття (Від Іоанна 19, 25). 
Тому не дивно, що в ранньохристиянських писаннях плу-
тали Марію з Віфанії з Марією Магдаленою, проте їх ото-
тожнення, безсумнівно, не є історично обґрунтованим, 
адже ці дві жінки є різними постаттями.

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | ЗНАННЯ  БІБЛІЇ
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Цитата з Біблії: «Коли ж вони були в дорозі, Він увійшов 
в одне село, і якась жінка, Марта на ім’я, прийняла Його 
в хату. Була ж у неї сестра що звалася Марія; ця, сівши в 
ногах Господа, слухала Його слова. Марта ж клопоталась 
усякою прислугою. Наблизившись, каже: Господи, чи Тобі 
байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Ска-
жи їй, щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї і про-
мовив: Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про 
багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, 
що не відніметься від неї» (Від Луки 10, 38–42). 
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Наші уявлення про Різдво пов’язані здебільшого з картинами, які ми знаємо з дитячих 
років. Вони є витворами мистецтва й обумовлені народними повір’ями. В їх основі лежать 
біблійні тексти, які поєднують різдвяні події з пророцтвами Старого Заповіту, і відтворю-
ють загальну картину.

Тема Різдва у живописі

       ЦЕРКОВНИЙ РІК

Прикладом такого витвору мистецтва є вівтар у 
Боцені (Больцано). Його автором є скульптор з 
Південного Тіролю на ім᾽я Ганс Клоккер, про яко-
го ми знаємо небагато, але твори якого говорять 

самі за себе. Ганс Клоккер народився до 1474 року – адже 
це перша згадка про нього – імовірно, у місті Ґлаіс Півден-
ного Тіролю. До 1500 року він працював у місті Бріксені, 
де був бургомістром. Разом з Міхаелем Пахером (помер у 
1498 році) Клоккер відноситься до представників пізньої 
австрійської готики. Свої нечисленні, але чудові твори він 
виготовляв, переважно, у регіоні Південного Тіролю – у 

Боцені чи Бріксені, а також в інших місцях. Найвідомішим 
його витвором мистецтва є створений близько 1485/90 
років Трамінерский вівтар, на якому зображено поклонін-
ня у полі пастухів Немовляті Ісусу. 

Вівтар в церкві францисканців у Боцені 
(Больцано)

Мистецтвознавцям вдалося віднести до творінь Ганса 
Клоккера деякі до цього часу анонімні твори, серед них 
щонайменше чотири вівтарі, які в так званій середині 
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короба стулкового вівтаря – частина вівтаря, яка у від-
критому вигляді знаходиться посередині – зображують 
народження Ісуса: уже згаданий вівтар Траміна, Пассей-
ерский вівтар і вівтарі в Бріксені й Боцені.  Ця тематика 
домінує також на вівтарі з Боцени, зображення  яко-
го ми наводимо тут. Відкрита середня частина короба 
вівтаря показує зображення народження Ісуса, а замість 
пастухів поклоняються мудреці, які прийшли зі сходу. 
Вівтар, точніше завівтарний образ, як називають цю 
частину вівтаря, розташований у Церкві францискан-
ців у Боцені. Боцен (італійською мовою Больцано) є 
столицею землі Південний Тіроль і, разом з Бріксеном, 
одним із духовних і художніх центрів Південного Тіро-
лю, прекрасним містом, яке має що запропонувати ту-
ристам. Церква францисканців у Боцені відноситься до 
1376 року і є одним з найвизначніших творів архітекту-
ри пізньої готики регіону. На хорах церкви розміщений 
виготовлений Клоккером близько 1500 року різьблений 
вівтар, який відноситься до його пізніх мистецьких ви-
робів.

Композиція зображення

У різьбленому вівтарі Клоккера, так званому Різдвяному 
чи ясельному вівтарі, зображено народження Ісуса в ти-
повому для пізньої готики стилі – так, як про нього мо-
виться у Євангелії від Матвія. Отже, там не зображено 
ні Ангела, який сповіщає Марії про народження Госпо-
да (Ангел зображений на бічній стулці), ні пастухів, які 
славлять Бога й шанобливо вклоняються Новонародже-
ному. Однак, ми бачимо сім’ю Ісуса: Марію, Йосипа і Не-
мовля Ісуса; на задньому плані зображені «мудреці» зі 
сходу, які бажають поклонитися Немовляті Ісусу, як про 
це мовиться в Євангелії від Матвія, главі 2.

Зображені постаті

Унизу в центрі картини можна побачити Немовля Ісуса, 
нагого й лише злегка прикритого пеленою; поруч зліва 
Марія, Його Матір, а справа Йосип. Йосип зображений 
старшим, ніж Марія і він стоїть навколішках з правого 
боку. У правій руці він тримає квітучий посох. Цей по-
сох – згідно з народним повір’ям це лілія, – свідчить про 
обрання Йосипа бути чоловіком, який приведе Марію 
назад додому. В Апокрифах, тобто неканонічних біблій-
них творах, містяться дві подібні розповіді. Згідно з 
однією через первосвященика в єрусалимському храмі 
Йосип був обраний Богом як наречений Марії і назва-
ний «праведником». У другій розповіді повідомляється 
про перевірку Йосипа на гідність, коли він, як один з 

багатьох наречених діви Марії, виділяється як достой-
ний обраний завдяки цвітінню його палиці. Окрім того, 
Клоккер зобразив Йосипа, який тримає в лівій руці 
світильник, представляючи Немовля Ісуса, якого іме-
нують світлом світу. Марія зображена без будь-яких 
атрибутів як уклінна молода жінка. Одяг її та Йосипа зо-
бражено не вбого, адже сім’ю Ісуса не можна було пред-
ставляти бідною, бо Йосипові у Вифлеємі, звідки він був 
родом, явно належала земля, про яку він дав відомості 
кесарю Августу (Від Луки 2, 3–5).

Сцена на задньому плані: віл і осел

Віл і осел присутні під час народження Ісуса. Так історія 
мистецтва запозичила неканонічний переказ, який го-
ворить про те, що в «хліві» у Віфлеємі знаходилися віл й 
осел, згідно зі словами пророка Ісаї: «Віл знає Господаря 
свого, а осел – ясла Пана свого» (Ісая 1, 3). Образне ві-
дображення цих слів, коли вола й осла показано в сцені 
народження Ісуса, указує на те, Ізраїль знехтував Ісусом 
як Месією. Щоправда, неможливо розпізнати, чи зобра-
жує Клоккер сцену народження Ісуса в хліві чи в печері.

Сцена на передньому плані: волхви зі сходу

На задньому плані зображені мудреці, які прибули, 
аби шанобливо вклонитися Немовляті. У Біблії не ска-
зано про точну кількість мудреців зі сходу; ними були, 
імовірно, звіздарі з Персії. Через число дарів, які вони 
піднесли, а саме – трьох, побутує думка, що їх було троє, 
а через велику цінність цих дарів їх названо царями. 
Тому в деяких регіонах 6 січня відзначають свято Бого-
явлення і називають його святом трьох царів. Зображе-
на Клоккером сцена показує трьох царів: згідно з тради-
цією, Каспара, який представляє Африку, і Мельхіора та 
Бальтазара – як старців, що несуть в руках дари: ладан, 
золото і смирну, що характеризують обдарованого Ісуса 
як Месію. Золото – це дар для новонародженого Царя 
Ізраїлю, смирна – це цілюща рослина, яка вказує на 
діяння Ісуса як Спасителя і на Його смерть, а ладан – це 
дар для Первосвященика Ісуса, як Його згодом назвуть у 
Посланні до Євреїв. Майстерність Клоккера, щоправда, 
не сягнула значних мистецьких висот, як це відбулося 
з його сучасником Міхаелем Пахером, і тим не менше 
на Боценскому вівтарі Гансу Клоккеру вдалося зобрази-
ти різдвяну композицію, яка зворушує погляд глядача, 
поєднуючи в собі красу і мистецтво оповіді.
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УКРАЇНА
ЗІБРАННЯ АПОСТОЛА А. БУДНИКА ІЗ СЛУЖИТЕЛЯМИ ЦЕРКВИ 
ТА ЇХНІМИ ДРУЖИНАМИ В 2019 РОЦІ
Зібрання апостола Анатолія Будника із служителями Церкви та їхніми дружинами – це джерело апостольської наснаги й натхнення. 

Адже Ісус, згідно з Біблією, наділив апостолів дорученням гуртувати Церкву-Невісту і готувати її завдяки хрещенню Водою і Святим Ду-
хом, проповіді Божого слова й звершенню таїнств до Його Другого Пришестя. Частину своїх доручень апостоли передали служителям 
Церкви, які надають їм підтримку в здійсненні духовної праці. Зібрання з апостолом  проходять щороку в усіх трьох округах України і 
включають в себе як семінар для служителів Церкви, так й особливе богослужіння для служителів та їхніх дружин. 

ЦЕРКОВНИЙ ОКРУГ «УКРАЇНА-ЗАХІД»
Цьогорічне Зібрання апостола А. Будника зі служи-

телями Церкви та їхніми дружинами округу «Украї-
на-Захід» проходило у Львові, найбільшому місці 
Галичини. На цей важливий церковний захід священ-
нослужителі з дружинами прибули ще в п’ятницю, 12 
квітня 2019 року. Після короткого відпочинку усі зібра-
лися на спільну вечерю, під час якої спілкувалися з апо-
столом й один з одним. Адже не часто випадає нагода 
такого єднання. Апостол спілкувався з кожним зокрема 
і для кожного знайшов слушну пораду, добре слово, уті-
ху й розраду. 

У суботу вранці, 13 квітня 2019 року, апостол А. Буд-
ник провів богослужіння для служителів Церкви та 
їхніх дружин у церкві громади Львова. В основу своєї 
проповіді він поклав біблійну цитату з 1-ого Корінтян 
13, 8-10: «Любов ніколи не переминає. Пророцтва зник-

нуть, мови замовкнуть, знання зникне. Бо знаємо частинно й частинно пророкуємо. Коли настане досконале, недосконале зникне». У 
проповіді апостол наголосив, що духовне служіння можна здійснювати, коли брати приклад з Ісуса Христа. Він – істинний приклад 
служіння любові й цьому є багато біблійних прикладів. Апостол також підкреслював: «Правда без любові робить людину жорстокою. 
А любов без правди – лицемірною. Відповідальність без любові робить людину без-
сердечною. Порядок без любові робить її дріб᾽язковою. Влада без любові робить лю-
дину деспотичною. Повага без любові робить її пихатою. А віра без любові робить 
людину фанатичною… » Для істинного служіння любові треба виконувати такі слова 
апостола Павла: «Любов довготерпелива, любов – лагідна, вона не заздрить, любов 
не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, 
не задумує зла; не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою; все зносить, в 
усе вірить, усього надіється, все перетерпить» (1-е Корінтян 13, 4-7).  На завершення 
апостол Будник процитував відомі слова апостола Павла: «Тепер же зостаються: віра, 
надія, любов – цих троє; але найбільша з них – любов» (1-е Корінтян 13, 13), 

У другій половині дня проходив семінар апостола зі служителями Церкви, під час 
якого обговорювалися актуальні питання діяльності Новоапостольської церкви в 
громадах Західної України. Відбувся жвавий обмін думок, служителі ділилися досві-
дом проведення духовної роботи.

У неділю, 14 квітня 2019 року, відбулося святкове богослужіння для громади м. 
Львова, в основу якого апостол поклав цитату з Ісаї 55, 10-11: «Як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди, але напуває землю, 
щоб вона родила й ростила та давала насіння тому, хто її обсіває, і хліб тому, хто їсть, отак і Моє слово, що виходить у Мене з уст, не 
повертається до Мене порожнім, але чинить те, що Я хочу, довершує те, за чим Я його вислав». На цьому богослужінні були присутні як 
учасники семінару, так і парафіяни й запрошені гості. На завершення богослужіння апостол покликав до вівтаря настоятеля громади 
Львова Олейнікова Петра та його дружину Лідію, аби дати їм Господнє благословення з нагоди шлюбу. Після богослужіння всі присутні 
потискали апостолові руку біля вівтаря і щиро вітали подружню пару. Учасники зустрічі з неабияким завзяттям і радістю поверталися 
у свої громади, аби з новим запалом продовжити священне служіння на благо Господньої Справи.

ЦЕРКОВНИЙ ОКРУГ «УКРАЇНА-ЦЕНТР»
В суботу вранці, 11 травня 2019 року, актовий зал музею Михайла Ко-

цюбинського, де зазвичай проходять богослужіння Чернігівської громади, 
був заповнений ущерть. Тут проходило богослужіння для громади, в основу 
якого апостол А. Будник поклав цитату з Євангелія від Івана 3, 5: «Відрік 
Ісус: «Істинно, істинно кажу тобі: Коли хтось не вродиться з води та Духа, 
не спроможен увійти у Царство Боже». Це слово нагадало про «живу воду» - 
символ Божого життя, яку ми отримуємо в таїнствах хрещення і Запечатан-
ня Святим Духом, у слові й милості, а також у Святому Причасті. Апостоль-
ське слово торкнулося серця кожного присутнього. Після богослужіння і 
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рукостискань брати й сестри не розійшлися по домівках. Вони 
тривалий час спілкувалися з апостолом і священнослужителя-
ми. Одразу після богослужіння всі служителі Церкви поїхали в 
готель, де відбувся семінар. Поки дружини священнослужителів 
знайомилися з прекрасним містом Черніговом, апостол прово-
див семінар, на якому обговорювалися як теологічними, так і 
актуальні питання життя громад Новоапостольською церкви 
округу «Україна-Центр». Відбулися жваві дискусії. На одностай-
ну думку всіх учасників цей семінар був дуже корисний для здій-
снення духовної роботи в громадах округу.

На наступний день, у неділю, 12 травня 2019 року, у залі го-
телю відбулося богослужіння для священнослужителів та їхніх 
дружин. Були присутні також священнослужителі на заслужено-
му відпочинку і вдови братів по служінню, всіх - 83 душ. В основу 

свого служіння апостол А. Будник поклав слово з Євангеліє від Луки 9, 23: «Звертаючись до всіх, (Ісус) промовив: Коли хто хоче йти за 
мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною». Ніхто не сумнівається, що служителям Божої справи ви-
падає нелегка ноша. Але Сам Ісус обіцяв слугам Своїм бути з ними в усі дні, до кінця віку. А коли підступає слабкість, то варто згадати 
слова Ісуса про Його благословення і винагороду (див. Від Марка 10, 28-30). Гарна атмосфера, як сказав один з присутніх «Божественна 
атмосфера», існувала й після богослужіння. Ніхто не хотів розлучатися, але на всіх служителів Церкви вдома чекали ввірені їм душі. 
Тому брати й сестри роз᾽їжджалися по домівках з вдячністю за пережиті благословенні дні.

ЦЕРКОВНИЙ ОКРУГ «УКРАЇНА-СХІД»
З 6 до 8 вересня 2019 року апостол А. Будник проводив у Ми-

колаєві семінар і богослужіння для служителів Церкви та їхніх 
дружин з Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонсь-
кої, Миколаївської й Одеської областей. На богослужінні були 
присутні також священнослужителі, які вийшли на заслужений 
відпочинок і вдови священнослужителів.

У п᾽ятницю ввечері, 6 вересня 2019 року, перед спільною ве-
черею священнослужителі з дружинами радісно вітали апосто-
ла А. Будника й один одного, ділилися подіями свого життя.

У суботу вранці, 7 вересня 2019 року, апостол А. Будник 
провів богослужіння для священнослужителів та їхніх дружин. 
Він служив словом з 2 Тимофія, 2,1: «Ти ж, мій сину, зміцнюйся 
у благодаті, що в Христі Ісусі». Апостол Павло, перебуваючи у 
в᾽язниці й чекаючи на скорий мученицький кінець, дає наста-
нови своєму близькому соратникові й учневі. Страждаючи, він 
наставляє Тимофія, як долати страждання, зберігати стійкість і 
бути вірним у служінні Господу. Слово «благодать» означає бла-
гий, добрий дар, «незаслужене благовоління» Бога. Тільки благовоління Бога до нас, Його спасенне діяння, милість і сила здатні допом-
огти нам зберігати вірність Господу у час спокус і труднощів, дати нам все необхідне для здійснення служіння Господові, а також – для 
спасіння. Після обіду апостол провів семінар зі служителями Церкви. Він інформував їх про стан справ в церкві, нагадав про важливі 
моменти служіння в сьогоднішніх реаліях. Апостол зупинився також на майбутньому приїзді Першоапостола в м. Києві 10 травня 2020 

року.
     У неділю апостол провів богослужіння в гро-

маді Миколаєва. Він служив словом з Луки 12,34: 
«Бо де скарб ваш, там буде й ваше серце». Цим 
словом він нагадав усім присутнім про основні 
пріоритети нашого життя.  Господь попереджав: 
«Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хроба-
цтво нівечить, і де підкопують злодії і викрадають. 
Збирайте собі скарби на небі …», тобто скарби, які 
стануть для нас доброю спадщиною у Небесному 
Царстві. Після богослужіння парафіяни радісно 
спілкувалися з апостолом, священнослужителями 
та їхніми дружинами. Ця зустріч була імпульсом 
радості й духовного натхнення для подальшого 
служіння.
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??              ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ?

ІЛЮСТРОВАНА ЗАГАДКА
Цієї зими у Москві, у Новій Третьяковці  на Кримському валу проходить виставка 
полотен російського художника Василя Дмитровича Полєнова (1844-1927 рр.), 
яка приурочена до 175-річчя його народження. Серед представлених на виставці 
полотен знаходиться також картина «Христос і грішниця» (1888 р.) У Москву кар-
тина прибула вперше за 131 рік свого існування – Російський музей позичив її для 
експозиції. Перші етюди й ескізи були зроблені Полєновим під час його поїздки 
по Європі у 1870-х роках. Тоді картина, як він згадував, «не пішла». Повернутися 
до неї змусила його обіцянка завершити її, яку він дав своїй сестрі Вірі. У цілому 
робота над картиною зайняла 15 років. Аби домогтися максимально історичної 
достовірності, художник подорожував по Єгипту, Сирії, Палестині, змушував 

Левітана і Коровіна переодягатися у привезені з поїздки костюми й позувати йому (риси обох художників можна помітити 
у поленовського Ісуса). Оскільки  за основу сюжету взята біблійна історія, в якій Ісус мовив: «Хто з вас без гріха, нехай пер-
ший кидає в неї камінь», то Полєнов планував дати їй назву «Хто з вас без гріха?». Але цензура не дала згоди. Робота одразу 
потрапила в царську колекцію Олександр III, який назвав її «Блудна жінка». Імператор придбав це полотно за величезну на 
той час суму – 30 тисяч рублів, що дозволило художнику купити садибу в Бехові. Натхнений успіхом, художник написав після 
цього цілу низку картин на біблійну тематику, які сучасники назвали «Євангелієм від Полєнова». У 1912 році картини везли на 
виставку в Америку й не встигли завантажити на борт судна «Титанік», яке вирушало у фатальну подорож. 
ДЕ В БІБЛІЇ ЗНАХОДИТЬСЯ ПРИТЧА, ЯКА ПОКЛАДЕНА В СЮЖЕТ ЦІЄЇ КАРТИНИ?

(Відповідь див. на стор. 2)

1. Як в Одкровенні названо четвертого з чотирьох вершників, 
який їде верхи на блідому коні?
А Смерть
Б  Пекло
В Чума
Г  Проказа

2. Хто такий Епіфродіт?
А автор одного із послань Нового Заповіту
Б соратник апостола Павла
В член громади Єрусалиму
Г один з ангелів

3. Як називається 5-та книга Мойсея в латинській Біблії? 
А  Буття
Б  Число
В  Левіт 
Г  Второзаконня

4. Яке значення мали шість вільних міст у 4-й книзі Мойсея?
А вони були не прийняті ізраїльтянами
Б  туди міг втекти кожен, хто хотів уникнути страти
В  вони  були звільнені від сплати податків
Г вони використовувалися іншим царем як місце примирення

5. Хто написав текст до пісні «Ангел, Боже створіння» (№ 6 з 
російськомовного пісенника)?
A Френсіс Джеймс Кросбі
Б Джеймс Мантгомері
У Густав Манкель
Г Альберт Кнапп

6. Про яку кількість дів йдеться у притчі «Про мудрих і нему-
дрих дів»?  
А  про п’ять
Б  про дванадцять
В  про сім
Г  про десять

7. Кому належить мелодія до пісні «Ангел Божий сповістив »(№ 
16, з російськомовного пісенника)?
А Вольфганг Амадей Моцарт
Б  Фелікс Мендельсон
В Йоганн Себастьян Бах
Г  Людвіг ван Бетховен

8. Як називається кантата «Пастухи біля ясел Немовляти» з 
Різдвяної ораторії Баха?
А  Алла Бреве
Б  Рондо
В  Токката
Г  Пастораль

9. Звідки походить пророк Амос?
А з Текоа
Б  з Анатота (Анафофа)
В  з Кирьят-Йеаріма
Г  з Вифлеєму

10. Хто в скандинавській міфології владарює над пеклом?
А  Бальдр
Б  Хель
В  Тор
Г  Фрейя
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