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Христос дарує свободу

Дорогі брати й сестри, сподіваюся, що минулий рік був для вас добрим! Я хочу, аби ви завжди знаходили 
достатньо причин і дякували нашому Господові за всі Його благодіяння!

Отже, розпочався новий рік. Стало вже доброю традицією, погодивши з Окружними Апостолами, 
надсилати вам річне послання. Наш девіз 2020 року звучить так: «Христос дарує свободу!» Відповідну 

цитату в Біблії ми знаходимо у Посланні апостола Павла до Галатів: «Христос нас визволив на те, щоб ми були 
свобідні. Тож стійте і під кормигу рабства не піддавайтеся знову» (Галатів 5, 1). 

Свобода – це надзвичайно дорогоцінне благо! Для нас, Божих дітей, воно представляє цінність не тільки в зем-
ному житті. Бо на перше місце ми ставимо свободу у Христі: 

 Бог абсолютно вільний. Він любить нас, не ставлячи жодних умов.  
 Ми також вільні у своєму виборі. І тільки від нас залежить, чи відповімо ми на Божу любов до нас. 
 Христос дарує свободу й робить нас вільними від гріха, зла й від будь-яких утисків.

На 2020 рік я раджу усім нам зосередитися на цій духовній динаміці: Христос дарує свободу! 
 Для мене при цьому є вельми важливим одне: свобода у Христі – це Божий дар. Тому віддаваймося цілковито 

діянню Святого Духа й таким чином дозволимо Господові звільняти себе.  
Ми знаємо: усемогутній Бог любить нас і ми впевнено дивимося у майбутнє. 
Зберігаючи вірність Христові, ми будуємо своє майбутнє.  
Разом з усіма апостолами я сердечно вітаю усіх вас і бажаю вам благословенного й доброго нового року!

Жан-Люк Шнайдер
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Є міста, які тільки взимку розкривають свою ней-
мовірну красу! До них неодмінно належить 
Санкт-Петербург, колишня царська резиденція і 
столиця Російської імперії. Коли низьке зимове 

сонце освітлює покриту снігом площу перед Зимовим па-
лацом і змушує сяяти в мерехтливому світлі крижані візе-
рунки на довгих рядах вікон, то палац, у якому розміще-
ний Ермітаж з найбільшою у світі картинною галереєю, 
стає справжнім чарівним замком з білими колонами й 
золоченими капітелями. Золоті куполи Ісаакієвського со-
бору в цю пору року сяють так, ніби хочуть зачарувати 
увесь світ; а замерзла Нева через нанесену вітром з Фін-
ської затоки порошу скидається вранці на вкриту цукром 
глазур. Чудові палаци дворян на берегах каналів своїми 
фасадами кольору карамелі нагадують про те, що Петро 
Великий хотів зробити Санкт-Петербург найкращим 
містом Росії і скласти  конкуренцію Парижу, з яким його 
місто було пов’язане лінією поїздів-експресів. Вони при-
возили в люксові торгові доми на Невському проспекті не 
тільки новітню паризьку моду, а й багатство ліберальних 
і революційних ідей, які в 1917 році вийшли із Зимового 
палацу й поклали початок довгій «епосі охолодження» на 
половині території Європи.

A.V.

4 НС, 2/2020

Санкт-Петербург

Ф
от

о:
 ©

 d
im

ba
r7

6 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



НС, 2/2020 5

БОГОСЛУЖІННЯ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ /
РОСІЯ

ДАТА: 6 жовтня 2019 року
БІБЛІЙНА ЦИТАТА: Буття 2, 15
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Моя душа, ти, пісне» (№ 
171 (російськомовний пісенник)
СУПРОВІД: Окружні Апостоли Вольфганг 
Надольний і Юрг Збінден;
апостоли Марат Акчурин, Сергій Бастріков, 
Володимир Лазарєв і Вольфганг Шуг
СВЯЩЕННОДІЙСТВА: благословення з наго-
ди рубінового весілля для апостола Сергія
Бастрікова та його дружини Ольги

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ
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Дорогі брати й сестри, ми відзначаємо сьогод-
ні особливий день, Свято подяки за врожай. У 
цей день ми приходимо до Бога й дякуємо Йому 
за численні дари й інші добрі дарунки, які Він 

підносить нам. Ми святкуємо День подяки за врожай, бо 
сповідуємо віру в Бога, Який усе створив. Отже, ми віримо: 
усе, що ми маємо, походить від Бога. Нічого не відбулося 
випадково, увесь світ створений Богом і Бог дарував нам 
усе. Ми усвідомлюємо: усе, що маємо, ми маємо завдяки 
Його благодаті. 

Звичайно, нам треба докладати зусиль і треба працювати. 
Ми прагнемо отримати Боже благословення і  тому живе-
мо згідно з Його Заповідями. Однак, ми знаємо, що благо-
словення не можна купити. Навколо нас ми бачимо людей, 
які мають перед Богом не менше заслуг, ніж ми. Можливо, 
вони працюють більше, ніж ми і ведуть себе згідно з Божою 
волею. І все ж вони не отримують того, що ми отримуємо. 
Коли я дивлюся на наших братів і сестер з усього світу, то 
визнаю, що багато з них є глибоко віруючими, а милости-
вий Бог дає їм навіть не половину того, що я маю. Отже, 
тому доводиться сказати, що ми перед Богом ні на що не 

Дар і відповідальність
заслужили й усе, що маємо, здобули завдяки Його милості. 
Нехай це робить нас смиренними й вдячними. Тому прихо-
димо сьогодні до Бога із смиренням і вдячністю.   

Біблійна цитата, яку я вище зачитав, добре відома усім 
нам. Вона походить з історії про створення світу й під-
креслює, що Бог – Творець. Він створив світ і все створе-
не Ним було досконалим, довершеним й  вельми добрим. 
Коли Бог побачив, що створений Ним світ (творіння) був 
досконалим, то доручив людям доглядати за ним. Бог наді-
лив людей особливим статусом й Божественними якостя-
ми. Адже людина вміє говорити, має інтелект і свободу, є 
особистістю, а також наділена всім тим, що відрізняє її від 
тваринного світу. Потім Бог сказав людині: «Я дав тобі те, 
чого не дав тваринам, і ти маєш панувати над землею. Я до-
ручаю тобі все це». І це доручення досі не втратило своєї 
сили. Ми вдячні Богові за Його творіння. Наша вдячність 
виражається у тому, що ми сповідуємо віру в Бога і каже-
мо: Він – Творець, Він створив усе. Ми знову й знову хва-
лимо й славимо Бога, бо знаємо, що Він Творець усього. 
Ми виражаємо Йому свою вдячність і приносимо жертви. 
Ми виражаємо Йому вдячність за світ, який Він створив; 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Узяв Господь Бог чоловіка й осадив його в Едемсь-
кому саді порати його й доглядати його».

Цитата із Біблії: Буття 2, 15
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ми сповідуємо віру в Бога, хвалимо Його й приносимо свої 
пожертви.

Ми вельми дякуємо Богові за Його творіння і тому 
живемо відповідно до Його Заповідей. Адже Бог 
подарував людині світ і велів працювати й догля-

дати за ним. 
 Деякі люди гадають,  що праця є прокляттям: людина 

згрішила й тому їй доводиться працювати. Але це не так. 
Бог звелів людині працювати ще на початку створення 
світу, ще до того, як відбулося гріхопадіння. Тому праця є 
невід’ємною складовою людського буття. Бог створив лю-
дину на Свою подобу і Він – Творець! Він є Богом, Який вер-
шить і працює. Отже, людина, подоба й образ Бога, створе-
на для того, аби також працювати. Людина має працювати. 
Як саме? Вона має працювати й здобувати благо як для себе, 
так і для ближнього. Людина не може просто сказати: «Я не 
буду працювати, а буду спочивати, і милостивий Бог дасть 
мені усе необхідне для життя». Ні, Бог каже: «Я наділив тебе 
дарами; працюй, використовуй їх як для власного блага, так 
і для блага ближнього. Тобі треба застосовувати свої дари». 

Бог каже тобі: «Ти маєш обробляти землю, садити й обро-
бляти її й збирати врожай. Ти маєш турбуватися про своє 
майбутнє. Ти не можеш просто казати: «Я сьогодні буду 
просто насолоджуватися життям, а милостивий Бог по-
турбується про мій завтрашній день». Ні, Бог каже, що тобі 
треба працювати на своє майбутнє.  

Бог створив землю і доручив людині розпоряджати-
ся нею, доглядати її. Отже, Він доручив людині до-
глядати за всім, що створив, згідно з Його волею. 

Людина несе відповідальність за збереження переданого 
їй творіння. Вона має турбуватися й не ни-

щити його. Людина повинна доглядати й оберігати ство-
рений Богом світ (творіння). Вона не може казати: «Я ви-
користаю усі ресурси, що є в моєму розпорядженні, а Бог 
потурбується про все інше. І якщо вони вичерпаються, то 
Бог дасть ще щось інше». 

Ні, Бог доручив людині творіння, і кожен з нас зокре-
ма, а також усі ми несемо колективну відповідальність за 
його збереження. Це – наш обов’язок. Людина має нести 
відповідальність за збереження природи й землі. Це не 
політичне гасло, а – Божественна істина. Ми, люди, несемо 
також відповідальність за майбутнє. Ми зобов’язані від-

повідати не тільки за збереження земних ресурсів, а й за їх 
розподіл. Розподіл – завдання не Бога, а людини. Вона несе 
відповідальність за збереження й розподіл земних багатств. 
Нам не личить тут звинувачувати милостивого Бога. Він 
доручив нам розподіляти земні ресурси як на сьогоднішній 
день, так і для наступних поколінь.  Ми не можемо казати: 
«Сьогодні ми вичерпаємо всі земні багатства, а Бог якось 
потурбується про наступні покоління». Ні, ми несемо від-
повідальність за збереження й догляд за природою і ство-
реним Ним світом. Бог доручив нам цю опіку. Він створив 
також нас, людей, і звелів нам працювати; праця – це не 
прокляття, а – людська сутність. Бог не буде виконувати 
все за нас. Ми маємо турбуватися про власне благо й благо 
ближнього. Ми маємо турбуватися про наше майбутнє. Ми 
несемо відповідальність за збереження створеного Богом 
світу (творіння) й не нищити його. Ми маємо дивитися у 
майбутнє, тобто орієнтуватися на нього. 

Бог подарував нам, людям, також щось значно біль-
ше, ніж творіння. Він дав нам спасіння! І для цього 
Він звершив досконалу працю. Отже, Він виконав 

досконалу працю, аби людина осягнула спасіння й увій-
шла в Його Царство. Завдяки жертві Христа Бог приніс 
нам спасіння, Він послав на землю Святого Духа і потур-
бувався, аби людина осягнула досконале спасіння. Будьмо 
Богові вдячними за це. Ми повинні не тільки славити Бога 
за Його спасіння, а й виражати свою вдячність. І наша 
вдячність має бути постійною. Виявляймо вдячність Бо-
гові навіть тоді, коли нам живеться не дуже добре, коли в 
нас не все гаразд.  

Будьмо вдячні Богові за подароване Ним спасіння. Його 
спасіння є досконалим і бездоганним. Кожен з нас може 
отримати його, але над ним нам треба чимало працювати. 

Нам не осягнути спасіння виключно добрими 
ділами. Спасіння було і є Господньою милістю, 
благодаттю. Жодна людина не заслуговує на те, 
аби ввійти в Боже Царство. Та, працюючи, ми 
доказуємо, що зацікавлені в спасінні. У чому 
ж полягає наша праця? Ми розмірковуємо й 
працюємо над власним спасінням. Наша пра-

ця полягає у тому, аби намагатися робити все залежне від 
нас. Ми не можемо прийти до милостивого Бога й просто 
отримати та «споживати» спасіння. Ми не можемо просто 
«споживати» богослужіння й отримувати від нього одне 
задоволення, як це відбувається, приміром, з переглядом 
художнього фільму. Ні, це не так! Нам треба працювати над 
Божим словом, проникати в його сутність і глибоко розмір-
ковувати над ним. Нам треба сприймати богослужіння не 
просто поверхнево: «Ах, відбулося гарне богослужіння, 
була гарна проповідь і хор гарно співав». Навіть якщо хор 
співав не найкраще і проповідь була, можливо, не найкра-

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

Ф
от

о:
 Й

ен
с Л

ан
ге

Бог наділив нас дарами, які ми маємо 

застосовувати як на власне благо, 

так і й на благо ближнього
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щою, то нам усе ж треба розмірковувати над посланням бо-
гослужіння, працювати й засвоювати його.  

Брати й сестри, я мушу сказати, бо це непокоїть мене; 
адже я спостерігаю, що в нас таке споживацьке й 
поверхневе ставлення до богослужіння дедалі біль-

ше зростає. Люди приходять і кажуть: «Звісно, на бого-
служінні було гарно, я відчув задоволення й мені на душі 
добре». 

Але далі немає поступу вперед. Нічого не відбувається. 
Нам треба працювати над словом, засвоювати його й утілю-
вати в життя. Особливо, коли мова йде про любов. 

Людині притаманно любити тих, які викликають сим-
патії. «Так! Але ось її я не можу  любити». Мій дорогий, пи-
тання не в ній, а в тобі. Тобі треба працювати над собою 
і навчитися любити ближнього. Не треба очікувати, поки 
ближній зміниться, а треба працювати над собою. Тобі тре-
ба здобувати сутність Ісуса Христа й любити ближнього та-
ким, яким він є. Працюй над цим. 

Нам треба працювати над собою, учитися любити й 
орієнтуватися на майбутнє. Працюймо над своїм спасін-
ням, над осягненням Небесного Царства. Фермер добре 
знає: якщо він засіває поле, то йому доведеться працювати 
в поті чола, поки збере врожай. 

Ми також маємо працювати сьогодні над своїм майбутнім 
у Небесному Царстві, а також «доглядати», тобто зберігати 
своє спасіння. Це вельми важливо. Ми повинні усвідомлю-
вати, що несемо відповідальність за своє спасіння. Людина 
несе особисту відповідальність за своє спасіння. Спасіння 
– це дар Божої милості. Чи осягну я спасіння, чи ні, зале-
жить від мого рішення. Я не можу нікого звинувачувати й 
покладати на нього відповідальність за своє спасіння. Моє 
спасіння залежить від моїх особистих рішень. Я несу за них 

персональну відповідальність. Нам треба також оберігати 
своє спасіння, бо воно перебуває під постійною загрозою. 

Іноді ми переоцінюємо самих себе. Наведу простий при-
клад: ми приймаємо певне рішення, хоча добре знаємо, що 
це рішення не дозволить нам постійно приходити на бого-
служіння. І заспокоюємо себе, кажемо: «Усе буде гаразд! Я з 
усім впораюся!» – Ні, ти переоцінюєш себе! Без богослужін-
ня ти не впораєшся ні з чим. Мені прикро, що не одна Божа 
дитина саме так переоцінює себе й гадає, що достатньо час 
від часу приходити на богослужінні. Таке рішення загрожує 
твоєму спасінню. 

Отже, приймаємо правильні рішення; пам’ятаймо, що ми 
несемо відповідальність за своє спасіння. Його треба «до-
глядати», тобто оберігати. Оберігати спасіння означає ви-
являти пильність, аби ніхто не порушив його. Адже існують 
ворожі Богові люди й духи. Вони налаштовані проти Бога, 
проти церкви й проти Ісуса Христа. Є люди, і про це ми та-
кож добре знаємо, які, якщо вести з ними мову, забирають у 
нас мир, руйнують наші радість і довіру до Бога. Вони про-
сто одержимі цим ворожим духом і працюють проти Ісуса 
Христа, проти радості, проти миру. Ми не можемо їм нічого 
заподіяти, але можемо потурбуватися про те, аби вони не 
завдавали шкоди нашій вірі, нашій радості й нашому миру.

Я не раз говорив: «Мене ніхто не змушує їх слухати». 
Я не зобов’язаний усе слухати, робити і читати, що 
вони пишуть. Чому я маю ставити під загрозу свою 

радість, свій мир і свою довіру до Бога? Їм краще сказати: 
«Мене це не цікавить». І на цьому крапка!

Отже, оберігаймо своє спасіння й плекаймо стосунки з 
Богом. Уникаймо для цього людей, які порушують наше 
спасіння, завдають йому шкоду; не слухаймо їх.

Ми несемо відповідальність за прийняття правильних 
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Ми повинні усвідомлювати, що несемо 

відповідальність за своє спасіння.
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ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ЮРҐ ЗБІНДЕН

Окружний апостол Збінден 
(Швейцарія) зупинився на 
притчі Ісуса Христа про бага-
того селянина. Він працював, 
докладав чимало зусиль, був 
завбачливим і далекоглядним 
– але тільки щодо земного 

життя. На щось інше в нього не було часу. «Буває, що 
людина концентрує свій час і зусилля цілковито на 
земному», – продовжив Окружний Апостол і радив 
пам’ятати про слова Ісуса: «Шукайте перше Царство 
Боже та Його справедливості, а все те вам докладеть-
ся».

рішень і за те, аби не потрапляти під вплив ворожих духів. 
Ми знаємо, що наше спасіння перебуває під загрозою, що 
ми є грішниками, а тому знову й знову шукаймо Господню 
милість. Ми знаємо себе, знаємо, що є грішниками, а гріх 
несе загрозу нашому спасінню. Виявляймо мудрість й по-
водьмо себе так, аби перебувати під Господньою милістю. 
Виявляймо смирення перед Богом, зберігаймо Йому вір-
ність, працюймо над власним спасінням і глибоко розмірко-
вуймо над Божим словом. Працюймо особливо над собою й 
учімося любити ближнього – це вельми важливі завдання. 
Ми працюємо не тільки на сьогодні, а й на майбутнє в Не-
бесному Царстві. Приймаймо правильні рішення й не пере-
оцінюймо самих себе. Уникаймо всього, що руйнує і завдає 
шкоду нашому спасінню; турбуймося про те, аби знову й 
знову знаходити Господню милість.

 

Отже, Бог подарував нам творіння. Ми вдячні за 
нього і працюємо й доглядаємо за ним. Бог дарує 
нам також спасіння. Ми вдячні Йому за нього, і 

працюємо над тим, аби оберігати своє спасіння. Утім, Бог 
дарує нам спасіння не безпосередньо з небес. Його ми от-
римуємо в церкві, у громаді через апостолів. Бог створив 
громаду й церкву, аби дарувати нам спасіння. Тільки так 
ми можемо осягнути його. Будьмо Богові вдячними за це. 

Нещодавно я вже казав: складається враження, що для 
деяких людей приналежність до громади є покаранням, а 
спілкування в громаді обтяжливим. 

Радіймо, що ми належимо до громади. Будьмо вдячними, 
що не самотужки йдемо шляхом віри. Виявляймо вдячність 

АПОСТОЛ 
ВОЛЬГАНГ ШУҐ

Апостол Шуґ (Західна 
Німеччина) підхопив ключо-
ве слово «відповідальність» 
і наочно пояснив його на 
прикладі догляду за приса-
дибною ділянкою: Бог дарує 
життя і ріст, але людина 

також має бути відповідальною і доглядати за нею. У 
притчі про таланти Ісус чітко наголошував на тому, 
що Бог очікує від нас: аби ми працювали дарами, 
якими Він наділив нас. «Берімо на себе знову й знову 
відповідальність за довкілля, в якому живемо, за 
людей зі свого оточення і за Господню громаду».

за церкву й за єднання Божих дітей. Працюймо над їхнім 
збереженням. Використовуймо свої дари на благо грома-
ди. Нехай кожен з нас служить дарами, якими Бог наділив 
нас. Працюймо над нашим майбутнім. Завдання церкви 
й громади – поширювати Євангеліє й нести спасіння всім 
людям. Отже, використовуємо свої дари не тільки на благо 
громади, а й для того, аби звіщати Євангеліє іншим людям. 
Ділімося з ними своїми духовними багатствами. Так ми 
працюємо для майбутнього. Адже не завжди той, хто сіє, 
збирає врожай. Та нехай це нас не тривожить. Виконуймо 
спільно покладене на нас доручення. Працюймо над поши-
ренням Євангелія. За це ми також несемо відповідальність. 
Зберігаймо церкву й наше єднання. Ми несемо також від-
повідальність за настрій у громаді – не тільки настоятель, 
не тільки апостол, а кожна Божа дитина зокрема. 

Якось у нас вдома завелися і скрізь повзали мурахи. Я 
розмірковував, як позбутися їх. Ви знаєте, їх було дуже ба-
гато, тисячі. Невдовзі один знайомий дав мені пляшечку з 
отрутою і сказав: «Достатньо пару крапель і через декіль-
ка днів проблему буде вирішено». «О, – подумав я, – пару 
крапель на тисячу мурах ...» Гаразд, я зробив так, як мені 
сказали, й використав тільки декілька крапель отрути. За 
декілька днів не зосталося жодної мурахи. Чому? Отрута 
була солодка на смак. Мурахи споживали її й несли іншим, 
і за короткий час тисячі мурах загинуло. Саме так посту-
пає сатана. Він поширює слухи: «Чи ти чув? Ти знаєш, що 
він зробив? Чи ти читав? Це так цікаво, так солодко!» Ми 
споживаємо цю інформацію і ділимося нею з іншими. Ми 
навіть не помічаємо, що нею травимо всю громаду. Ми по-
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Бог дає нам усе необхідне для нашого земно-
го життя й для нашого спасіння. Наш обов’я-
зок перед суспільством – зберігати створений 
Богом світ (творіння). Працюймо над своїм 
спасінням і проявляймо мудрість у прийнятті 
рішень. Здійснюймо служіння у церкві, бо ми 
свідомі, що несемо за це відповідальність. 

Першоапостол сказав: під час богослужіння з 
нагоди Дня подяки за врожай ми також свят-
куємо Святе Причастя. Ми відзначаємо його 
як трапезу вдячності й від усього серця дякуй-
мо Богові за спасіння, яке Він дарує нам в Ісусі 
Христі. Висловлюймо Богові вдячність у піс-
нях і словах. Покажімо милостивому Богові, 
що спасіння є важливим для нас, і для цього 
пильно оберігаймо й глибоко розмірковуймо 
над ним. Повторюся ще раз: «Ми несемо від-
повідальність за своє спасіння». Слово «від-
повідальність» звучить для нас, людей, дещо 
некомфортно. Воно завжди має певний докір: 

якщо щось не вийде, то я буду винуватий!  Але це не так. Не-
сти відповідальність означає бути причетним до прийняття 
рішень. Адже саме відповідальна людина приймає рішення. 
Ми не є непритомними жертвами зла й не зобов’язані вико-
нувати те, що він каже нам. У нас завжди є можливість ска-
зати злу «ні». Завдяки Святому Причастю ми приймаємо 
силу від Ісуса Христа, аби сказати злу «ні». Отже, ставмося 
до відповідальності як до чогось позитивного. 

Певна річ, коли я озираюся назад, то розумію, що не 
завжди приймав правильне рішення. Тим паче добре зна-
ти, що я можу прийти до Господа й сказати Йому: «Я прий-
няв неправильне рішення. Пробач, будь ласка, й допоможи 
мені. А в майбутньому я поступатиму по-іншому, краще». 
Такий настрій душі до вподоби Господові. Коли ми бажаємо 
поступати по-іншому, поступати краще, то Господь додасть 
нам сил. 

рушуємо мир, руйнуємо єднання і взаємну довіру. 
Звертаймо увагу на те, про що ми ведемо мову в громаді. 

Не поширюймо отруту. Будьмо відповідальними. Зберігай-
мо святість церкви. Церква дарує нам спасіння. Брати й се-
стри, зберігаймо усе це. 

Ми не повинні ставити перед церквою якісь особливі ви-
моги. Якщо ми очікуємо від церкви, що вона зробить нас 
щасливими, порадує нас гарною музикою, виконає для нас 
те чи інше,  допомагатиме нам і зробить для нас чимало ін-
шого, то ми придаємо церкві світський характер і примен-
шуємо її роль щодо наділення спасінням. Це, брати і сестри, 
мене турбує. 

Зберігаймо святість церкви й визначаймося з пріорите-
тами відносно очікувань щодо церкви. Так ми несемо від-
повідальність за наше майбутнє. Ми не бажаємо, аби тіль-
ки наше покоління знаходило в церкві спасіння, а, якщо 
Господь не прийде раніше, аби  й наступні покоління зна-
ходили в ній спасіння. Мимоволі згадуються слова Першоа-
постола Фера, які він не раз говорив і які приблизно звучать 
так: «Якщо ми бажаємо отримати головне, то маємо відмо-
влятися від другорядного». 

Головне й істотне – це Євангеліє, спасіння, учення апо-
столів і підготування до Другого Пришестя Господнього. 
Окрім них, є також інші речі, які не є поганими – тради-
ція, культура, виховання, людські думки й погляди. Я не 
заперечую проти цього. Але вони не є визначальними для 
нашого спасіння. Ми не можемо вимагати від наступних 
поколінь, аби вони думали й жили так, як ми. Це не про-
сто, але нам треба чітко провести межу й врахувати те, що 
є важливим для нашого спасіння? Саме це нам треба плека-
ти й поширювати. А до всього іншого нам треба навчитися 
пристосовуватися, аби й наступні покоління отримувало в 
церкві спасіння.   

Після співпроповідей апостола й Окружного Апостола 

Первоапостол Шнайдер вітає подружню пару Ба-
стрікових з рубіновим весіллям
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У жовтні 2019 року Першоапостол Жан-Люк 
Шнайдер відвідав Росію і 6 жовтня, у День по-
дяки, провів богослужіння у Санкт-Петербурзі. 
Про це місто знають у багатьох країнах світу; 

воно вабить туристів красою архітектури старовинних 
споруд, театрів, музеїв, парків, садів і палаців. Засноване 
у 1703 році імператором Петром I місто стало не тільки 
визначним промисловим, науковим і культурним центром 
країни, а й релігійним осередком. На даний час у «Північ-
ній столиці», як ще називають Санкт-Петербург, діє понад 
200 храмів, церков і монастирів, які в основному належать 
Російської православній церкві. Наше місто пов’язане та-
кож з історією Новоапостольської церкви.

Улітку 1851 року апостольський євангеліст Вільям Уайт, 
який добре розмовляв російською мовою, мав аудієнцію у 
царя Миколи I (роки правління - 1825-1855) і вручив йому 
«Свідоцтво до всіх світських правителів і церковних владик 
християнського світу», написане в 1836 році англійськими 
апостолами з метою довести до відома християнський світ 
про відновлення апостольського служіння. Відповідь росій-
ського монарха була короткою: якщо пан Уайт упродовж 

тижня не покине Росію, то на нього чекає заслання у Сибір. 
Місіонерську роботу апостолів продовжили за царя Олек-
сандра II (роки правління - 1855-1881), який відрізнявся лі-
беральними поглядами; тому зусилля Божих слуг невдовзі 
почали приносити плоди. Так, у кінці 1871 року в Санкт-Пе-
тербурзі була заснована перша «Католицько-Апостольсь-
ка громада». В інших містах Російської імперії також ство-
рюватися апостольські громади, духовну опіку над якими 
здійснювало розташоване в Санкт-Петербурзі керівництво 
всіма Католицько-Апостольськими громадами в особі єпи-
скопа Віктора Олександровича фон Дітмана, який працював 
викладачем стародавніх мов в одній з міських гімназій. Піс-
ля відомих в історії Росії подій, що були пов’язані з револю-
цією і війнами на початку XX століття, апостольська громада 
Санкт-Петербурга, як і всі інші російські громади, припи-
нила на декілька десятиліть своє існування. Відродження 
Новоапостольської церкви у Санкт-Петербурзі відбулося на 
початку 90-х років ХХ століття, коли з Божою допомогою й 
активною місіонерською діяльністю апостолів нового часу 
по всій країні почали створюватися новоапостольські гро-
мади.

За минулі майже тридцять років новоапостольська грома-
да Санкт-Петербурга пережила як  радісні, так і сумні часи, 
але ми з надією дивимося у майбутнє. Ми вдячні, що у нашо-
му прекрасному місті є своя церковна споруда, де ми переб-
уваємо в єдності з братами й сестрами, спільно поклоняємо-
ся Богові, славимо й дякуємо Йому; а також слухаємо Боже 
слово й долучаємося до святих таїнств. Ми також вдячні, що 
у нас є свої російські священнослужителі, молодь і діти. Ми 
особливо вдячні нашому Першоапостолові, який відвідав і 
своїм служінням підтримав нас, аби ми спільно з радістю і 
завзяттям продовжили шлях віри.

Сергій Бастріков

Апостольська справа у Санкт-Петербурзі
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невиконання цієї обітниці поряд з припиненням діяль-
ності апостолів спонукало їх переносити очікування Дру-
гого Пришестя Господа на більш віддалену перспективу.

Про скоре Друге Пришестя Господа знову почали ав-
торитетно звіщати лише з моменту нового заповнення 
апостольського сану. Однак, ми бачимо, що обітниця про 
Друге Пришестя Ісуса не викликає в людей належного за-
хоплення. І для цього є чимало причин. Наведемо деякі з 
них:

  Апостоли звіщають про скоре Друге Пришестя Го-
спода з 30-х років XIX століття, а воно все ще не відбу-
лося. Очікувані ознаки часу «початку кінця» тлумачилися 
по-різному й нерідко виявлялися невірним і навіть по-
милковими.

  Факт покращення життя багатьох віруючих людей не 
викликає у них бажання «утекти» від життя на цій зем-
лі й зазнати «порятунок» від цього світу. Чимало людей, 
навіть скривджених й знедолених, розраховують щодо по-
кращення свого життя більше на економічний чи соціаль-
ний прогрес, ніж на Бога.

  Надприродний характер подій, про які ми звіщаємо 
(Друге Пришестя Христа, воскресіння мертвих, ухоплен-
ня живих на хмари, Тисячолітнє Царство Миру), усклад-
нює розуміння наших проповідей з боку певної частини 
сучасників. Навіть у наших лавах деякі вчителі радять 

Першоапостол Жан-Люк Шнайдер чітко наголошував на тому, що дорученням апостолів 
є підготовка християн до Другого Пришестя Ісуса Христа.

Друге Пришестя Христа (частина 1)
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НАСТАНОВА ДО ВЧЕННЯ

Християни вірять, що Святий Дух присутній і діє 
у церкві (Катехізис Новоапостольської церкви, 
Питання і відповіді, № 712; далі - КНЦ ПіВ). Ми 
розпізнаємо діяння Святого Духа у церкві по 

тому, що:
  зберігається обітниця Другого Пришестя Ісуса Хри-

ста (КНЦ ПіВ, № 203);
  апостоли, спонукані Святим Духом, працюють над 

підготуванням віруючих до Другого Пришестя Ісуса Хри-
ста (КНЦ ПіВ, № 433);

 натхненна Святим Духом проповідь має на меті орієн-
тувати громаду на Друге Пришестя Ісуса Христа (КНЦ 
ПіВ, № 626).

У Катехізисі зазначено: «Суть апостольського сану про-
являється у тому, що апостоли звіщають про Друге При-
шестя Христа й готують Церкву до цієї події» (КНЦ ПіВ, 
№ 442). Доречно й доцільно запитати в себе, як у наш час 
найкраще звіщати й зберігати обітницю Другого Прише-
стя Ісуса Христа. 

Причини, які заважають звіщати 
про Друге Господнє Пришестя 

Перші християни були переконаними, що знаходяться 
безпосередньо перед Другим Пришестям Христа. Однак 
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не обговорювати цю тему з дітьми, аби не травмувати їх.
  Деякі люди не визнають думку про те, що Ісус може 

вершити суд під час Свого Другого Пришестя. Перспекти-
ва потрапити на Божий Суд вселяє у них страх і не співпа-
дає із сформованим у них образом Ісуса. Треба зазначити 
також і те, що чимало віруючих живуть у сім’ях, що скла-
даються як з новоапостольських християн, так і тих, які не 
належать до них, а також з практикуючими й не практику-
ючими членами церкви. Перспектива бути розлученими 
під час Другого Пришестя Христа викликає у таких братів 
і сестер дискомфорт і страждання. 

  Наше вчення про майбутнє дещо не відповідає анало-
гічним ученням багатьох інших християнських конфесій. 
Коли ми ведемо мову про Друге Пришестя Господа, то нам 
дорікають, що ми наголошуємо на відмінностях, а не на  
спільностях з іншими християнами. А коли ми вчимо: аби 
належати до Христової Нареченої, треба прийняти Запе-
чатання з рук сучасного апостола, то нас звинувачують у 
винятковості й сектантстві.  

Як вести мову про Друге Пришестя 
Ісуса Христа?

Вище сказане не повинно позбавляти нас сили духу 
для виконання доручення щодо звіщення про скоре Дру-
ге Пришестя Господа. Однак, ми, аби бути зрозумілими, 
маємо поступати так, як свого часу радив апостол Павло, 
й орієнтуватися на своє оточення (1-е Корінтян 9, 20-23). 
Наша сьогоднішня проповідь про Друге Пришестя Госпо-
да повинна включати в себе наступні аспекти:

Друге Пришестя Христа, як і Його воскресіння та воз-
несіння можна осягнути тільки вірою. Господь пояснював, 
що неможливо визначити момент Його Другого Прише-
стя (Від Матвія 24, 44; Від Луки 17, 20). Він чітко наголо-
шував Своїм апостолам: «Не ваша справа знати час і пору, 
що їх Отець призначив у своїй владі» (Діяння 1, 7). У 13-й 
главі Євангелія від Марка ми знаходимо вказівки Ісуса 
щодо подій, які передуватимуть Його з’явленню: війни, 
землетруси, переслідування, а також наявність фальши-
вих пророків, які чинитимуть знаки й чудеса. Усе це від-
бувалося упродовж багатьох століть і досі продовжується 
відбуватися, тому їх не може тлумачити як ознаку скорого 
Другого Пришестя Христа. Ми робимо з цього тільки вис-
новок, що вони жодним чином не можуть перешкодити 
здійсненню Божого плану спасіння. Отже, аби переко-
нати віруючих в незабарному Другому Пришестю Ісуса, 
нам треба уникати розмов про «ознаки часу». Ми віримо 
у Друге Пришестя Господа, бо Ісус обіцяв його і Святий 
Дух сповіщає нам про це. Ми віримо, що Ісус незабаром 
прийде вдруге, бо для підготовки Його з’явлення на землі 
знову діють апостоли.  

Спасіння, яке Бог пропонує нам, – це щось значно біль-
ше, ніж поліпшення матеріального становища. Бог бажає 
привести нас у Своє Царство, де немає зла та всіх його 
проявів (страждання, несправедливості, брехні, лицемір-
ства, ненависті чи смерті). Бог бажає подарувати нам вічне 
життя і єднання з Ним. У Небесній Вітчизні (Євреїв 11, 
14-16) люди житимуть у гармонії з Богом й один з одним. 
Вони становитимуть спільноту індивідуумів, що відріз-
няються один від одного, і все ж складають єдність, яка 
відображена у Божественній Триєдності. Наша мотива-
ція полягає не в тому, аби втекти від світу чи уникнути 
майбутньої катастрофи. Входження у Царство Боже є 
для нас не втечею, а виконанням Господньої обітниці. Ми 
сподіваємося являти себе там тим, для чого Бог створив 
нас.  

Ми не заперечуємо, що люди доброї волі, об’єднав-
ши свої зусилля, здатні принести мир, справедливість і 
добробут на певний час і для певної частини людства. 
Водночас ми переконані, що вони не зможуть зробити це 
для всього людства й навіки. Тільки всемогутній Бог може 
прийти на допомогу до всіх людей з усіх епох, і для цьо-
го персонально втрутитися в хід історії. Людське втілен-
ня Бога Сина було саме таким безпосереднім втручанням 
Бога в хід історії людства. Наступним прямим втручанням 
Бога буде Друге Пришестя Ісуса Христа і Його з’явлення з 
усією силою і славою з первістками – а потім Остаточний 
Суд. Втручання Бога, урешті решт, не піддаються людсь-
кому розумінню і їх ми можемо збагнути тільки вірою. Ми 
вважаємо Божі втручання не загрозою, яка навіює страх, а 
виявом Його любові до людей.

У своєму невидимому Другому Пришесті Господь візь-
ме до Себе тільки обраних, які здобули потрібну зрілість. 
Можливість Остаточного Суду дозволяє нам усвідомити 
необхідність серйозної підготовки до Другого Пришестя 
Господа. Але й це не повинно лякати нас. Ми всю свою 
надію покладаємо на милість, яку Господь подарує істин-
но віруючим людям, які сповнені щирим бажанням осяг-
нути єднання з Ним (1-е Петра 1, 13).

Ісус прийде вдруге, аби забрати до Себе Церкву-Наре-
чену й відзначити з нею Весілля Агнця на небесах. Образ 
Нареченої співпадає з нашим уявленням про єднання з 
любові, а образ весілля – з ідеєю радості й розподілу. Од-
нак саме по собі вхоплення Нареченої на небеса – це ще 
не завершення. Воно є етапом Божого плану спасіння. Ті, 
хто належать до Церкви-Нареченої, покликані виконува-
ти особливе доручення, зокрема сповіщати в Тисячоліт-
ньому Царстві Миру Євангеліє усім людям й усіх епох. У 
кінцевому результаті, Божественне діяння спрямоване на 
те, аби дати можливість усім людям отримати вічне життя, 
досконале єднання з Богом та один з одним. 

(Далі буде.)

CЛОВО І ВІРА | НАШЕ ВЧЕННЯ
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Чи знаєте ви людей, які нес-
подівано вриваються у вашу 
квартиру? Або людей, які вили-
вають на вас чимало словесного 

бруду і не дають нам вставити своє сло-
во? Або людей, які незаслуженою похва-
лою викликають сором в інших людей, і 
своїми непомірними подарунками пере-
ступають межу дозволеного? Є чимало 
людей, яким властиво спершу: влашто-
вувати свої справи за рахунок інших, 
показувати іншим «де раки зимують», 
розкривати чужі карти чи хизуватися 
власними перевагами.

На щастя, переважна більшість людей 
ставляться до ближнього, як до собі рів-
ного, і бажають йому добра; вони зустрі-
чають його не зі стиснутим кулаками в 
кишені, а з відкритими й щирими обій-
мами.

Що люди роблять спершу, як тіль-
ки прокинуться? Одні п’ють каву. Інші 
приймають теплий душ. А ще інших 
уранці краще не зачіпати. Але є й такі, з 
яких, неначе фонтаном, струменить жит-
тєдайна радість.  

А Бог? Що Бог зробив спершу?   
Священне Писання розпочинається з 

того, що Бог скасував хаос. «На початку 
сотворив Бог небо й землю». Отже, Бог 
спершу, ще до створення людини, ство-
рив можливості для її існування. А що 
Бог зробив на шостий день, як тільки-но 
створив людину? «І благословив їх Бог». 
Потім Він звернувся до перших людей і 
відкрив їм доступ до неймовірно багатих 
сфер життя, а також створив їм день від-
починку. 

Отже, Бог спершу подарував людям 
життя і благословив їх. З Авраамом Бог 
спершу уклав союз, дав йому Свої обіт-
ниці й нове ім’я. А потім Він благословив 
його Своїм благословення, та таким ряс-
ним, як морські піщинки. 

Бог сказав спершу через Ангела Марії, 
що вона знайшла милість. Отже, милість 
– це найперше привітання Матері Його 
Сина. Усе розпочалося з милості. А коли 
Ангел звіщав пастухам у відкритому полі 
радісну звістку, то спершу вони сповни-
лися змішаними почуттями: з одного 
боку, вони позбулися страху, а, з іншого, 
сповнилися «великою радістю, що була 
радістю всього народу». Отже, Бог спер-
шу подарував людям радість, з допомо-
гою якої вони були спроможні прибор-
кати страх. 

У Своїй першій проповіді у Назареті 
Господь читав із пророка Ісаї і зокрема 
мовив, що виповнилися написані слова: 
«Він послав Мене, щоб принести благу 
вість убогим, лікувати скрушених сер-
цем, проголосити невольникам свободу, 
ув’язненим відкрити очі; проголосити 
рік Господнього благовоління». Отже, 
надія, свобода, спасіння й милість – ось 
про що проповідував спершу Господь. 

До нас дійшли також перші значущі 
слова Ісуса, які Він після воскресіння, як 
тільки-но з’явився, сказав Своїм учням: 
«Мир вам!»

Якщо ми вели мову про перші Го-
сподні справи, то зупинимося також і на 
Його останньому діянні на землі: перш 
ніж знестися з кола апостолів на небеса, 
Господь підняв руки і «благословив їх». 
Отже, Бог благословив як на початку, так 
і в кінці. 

Людина, яка бажає благословити іншо-
го, має повернутися до нього обличчям. 
Саме так зробив спершу Бог: Він повер-
нувся Своїм обличчям до людини й бла-
гословив її.

Господнє благословення приносить 
благодать, позбавляє страху, додає впев-
неності й робить вільним. Це – приклад 
для наслідування для всіх нас. 

Ред.

Що Він робить спершу?
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Служниця церкви зустріла, привітала мене і пока-
зала мою кімнату; потім сказала, що їй треба буде 
вийти. «Не захлопуйте двері, якщо кудись підете, 
аби Ви знову змогли потрапити в церкву». Вона 

також сказала, що невдовзі в сусідньому приміщенні від-
будеться репетиція хору. 

Я вирішив піти в магазин, а потім у кафе повечеря-
ти. Близько дев’ятої години вечора я повернувся назад 
і побачив, що хтось захлопнув двері. Я стукав і голосно 
кликав, але ніхто не відгукувався. Усупереч моїм очіку-
ванням, хористи зачинили вхідні двері, а служниця ще не 
повернулася.

Як тільки найближча піцерія закрилася о 22.30 год., то 
я знову з надією прийшов до церковної будівлі. Але там 

нікого не було. Я змерз і сердився, що теплі речі зали-
шив у своїй кімнаті. На вулиці не було жодної людини! І я 
помолився: «Господи, допоможи!» Раптом я помітив, що 
в сусідньому будинку крізь завішені жалюзі промайнув 
слабкий вогник. Це було приблизно о пів на дванадцяту 
ночі, і я постукав у вхідні двері. Ситуація була неприєм-
ною. Чоловік і жінка відкрили мені двері. Вони казали, що 
бачили, як я увечері говорив зі служницею, і запропону-
вали вгостити мене чаєм. Потім вони подбали про ключі 
церкви, що знаходилися у батька місцевого старійшини, 
який жив поблизу. Ми разом попрямували до церковної 
будівлі, вони відімкнули двері і я потрапив у свою кімна-
ту. Коли мої сили майже покидали мене і я лежав у ліжку, 
то дякував милостивому Богові за надану допомогу.

Г. П.
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Відчинені 
двері
Одного разу ввечері після 

тривалої поїздки я прибув 

у маленьке селище, 

де розраховував 

заночувати у приміщенні 

нашої церкви. 

Важкі часи
Коли я оглядаюся на про-

жите життя, то розумію, 

що тільки завдяки вірі зміг 

перенести важкі часи.

Мені було непросто пере-
жити важкі часи. Озира-
ючись назад, я розумію, 
що  вони були благосло-

венням для мене - для мого духовного 
становлення і формування світогляду. 
Важкі часи зробили мене стійким й 
укріпили мою віру. Наведу два прикла-
ди: я тривалий час жив самотньо, тим 
паче ціную тепер благословенне жит-
тя у своїй сім’ї. Окрім цього, я знаю, 
що значить – не мати роботи. Тепер я 
знаю, що робота – це благословення.

Звісно, мені довелося мати й пози-
тивні моменти в своєму житті. Тепер 
вони здаються мені «дрібницею», але 
саме завдяки їм я спізнав Божу руку по-
мочі й прихильності. Наведу ще один 

недавній приклад: у церкві наближався 
День подяки. Я також хотів виразити 
Небесному Отцеві свою вдячність. Але 
на той час у мене були значні витрати й 
на моєму рахунку мало що залишало-
ся. Звідки ж мені взяти кошти для цер-
ковного пожертвування? Чи ще більше 
заощаджувати?

Я молився: «Милостивий Отче, будь 
ласка, допоможи, аби в мене з’явилися 
гроші для пожертвування». За декіль-
ка днів прийшла «відповідь» у вигляді 
невеликої фінансової допомоги звідти, 
звідки я й не очікував. Невелика, але 
достатня, аби принести пожертвуван-
ня і полегшити своє фінансове стано-
вище. Дякую!

Р.М.
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У цій статті ми публікуємо додатковий матеріал до рубри-
ки «Із Біблії» дитячого журналу «Ми, діти».

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»
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Життя кочівників
Осілі жителі Близького Сходу жили на постійному місці й були рибалками, селянами чи ремісниками. 

А кочівники пересувалися зі своїми стадами з одного пасовища на інше. Авраам і Сара були також 

кочівниками. Вони то переходили з одного місця на інше, то на якийсь час знову осідали на постійно-

му місці. 

Кочівники – це МАНДРІВНІ ПАСТУХИ, що 
жили в наметах. Вони пересувалися з місця 
на місце з усією своєю родиною та з усіма 
своїми стадами у пошуках нових пасовищ 

і джерел води. Так вони забезпечували виживання 
своїх верблюдів, овець, кіз, биків й ослів. Коли тва-
рини випасали всю траву на одному місці, то сім’я 
збирала свої пожитки й вирушала далі. Якщо сім’я 
залишалася на якомусь місці тривалий час, то об-
лаштовувала невеликі поля, на яких вирощувала 
фрукти й овочі. Тоді, перш ніж вирушити зі своїми 
стадами на нове місце, сім’я перебувала на цьому 
місці аж до збору врожаю. 

У ПЕРІОД ДОЩІВ кочівники мандрували межами 
великих пустель, шукаючи оази з водою. Там вони 
зустрічалися з місцевими жителями й іншими ман-
дрівними групами. Іноді це призводило до сутичок 
за право користуватися оазою. 

У ПЕРІОД ПОСУХИ кочівники відправлялися у 
Палестину, Сирію, північно-західну Месопотамію 
чи в єгипетську дельту Нілу. Ці райони були заселе-
ними й кочівники укладали договори з місцевими 
жителями. Так врегульовувалися права й умови ви-
користання кочівниками місцевих пасовищ. 

РЕЛІГІЯ кочівників прив’язувалася не до окремо-
го місця, а – до людей. І це принципово відрізняло їх 
від релігій інших народів. Кочівники вірили в те, що 
Бог супроводжує їх у мандрівках країнами й пусте-
лею. Тому вони в дорозі завжди приносили Богові 
жертви. У першій книзі Мойсея, Буття, повідом-
ляється про те, що віра праотців була тісно пов’я-
зана з певними обітницями. «БОГ БАТЬКІВ» («Бог 
Авраама», «Бог Ісаака» і «Бог Якова») обіцяв їм, що 
матимуть як власну землю, так і велику кількість по-
томків. Отримати одне й інше означало: жити впев-
нено, мати постійний дохід і майбутнє.
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Не до сміху!

Ф
ред, однокласник Фріди, біжить по класу і, 
не помічаючи, спотикається за портфель і 
падає на підлогу. Декілька дівчаток хіхіка-
ють, а Фред плаче. Він тупотить ногами й 

кричить. 
У четвертому класі початкової школи проходить 

проектний день під назвою «Як ти себе почуваєш?». 
Дві описані вище ситуації учні розігрують по ролях 

ЧОМУ СМІХ МОЖЕ ЗАВДАВАТИ БІЛЬ?

Фріда падає зі стільця. Філіп сидить позаду неї і сміється. Отто теж 
не скриває посмішку. Карла сидить поруч з Фрідою і перелякано 
дивиться на неї: «Чи боляче?» 
Фріда посміхається і хитає 
головою: «Ні, усе гаразд. Я, мабуть, 
сідала повз стільця». 

перед іншими учнями і вчителькою, а потім їх об-
говорюють. Як з Фрідою, так і з Фредом трапилося 
щось неочікуване. Фріда посміхнулася своїм одно-
класникам і посміялася з себе. А Фред сприйняв цю 
ситуацію дуже болісно і почував себе погано. Оби-
два почули у відповідь сміх - але що то був за сміх?

Сміх – це один з найважливіших способів вира-
ження людських емоцій, який проявляється (не тіль-

ПРО АВТОРА: Наталія Вольф є учителькою почат-

кових класів з фізкультури, математики й німецької 

мови та працює в одній із початкових шкіл Німеч-

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

своїм чоловіком вона очолює окружний дитячий 

хор, і є учителькою недільної школи й керівником 

дитячого хору громади 

м. Швеннінґена (Німеччина).
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хоча сміялися з її незграбності. Поруч з Фрідою була 
її подруга Карла, яка цікавилася її самопочуттям, 
це додало Фріді впевненості, і вона разом з іншими 
сміялася з того, що сталося. Фред, навпаки, грає в 
цій ситуації роль людини, яка не почуває себе до-
бре, якій моторошно і яка є безпорадною. Для нього 
бути висміяним – це щось зловісне й небезпечне, на-
віть якщо насправді все не так. «Чому сміються його 
друзі? Хіба це смішно, коли хтось спотикається чи 
падає зі стільця?» - запитує вчителька. У класі тиша. 
Поволі піднімається Макс і каже: «Коли Фред упав, 
спотикнувшись через портфель, то це було дійсно 
смішно». У Макса не було негативних думок, коли 
він сміявся з цієї ситуації. Він не мав на меті висміяти 
когось чи навіть завдати душевну біль. Макс сміявся 
рефлекторно. Рефлекси – це імпульс, що по чутли-
вому нерву поступає безпосередньо в мозок. Там він 
викликає м’язове скорочення, і рефлекс таким чи-
ном знаходить своє безпосереднє вираження.  

«Висміювати» - це зворотна сторона сміху. Зазви-
чай сміх об’єднує людей. 

А коли висміюють, то відбувається протилежне 
– тоді людина протиставляє себе іншому й глузує з 
нього. Висміювати когось означає показувати свою 
зарозумілість і виявляти  психічне «цькування» 
щодо дітей і підлітків. Де є та межа, коли сміх пере-
ходить у «цькування» чи «моббінг»?

«Моббінг» (від англійського слова «to mob» - напа-
дати, переслідувати) – це коли одна людина завдає 
іншій фізичну чи душевну травму. Фред не стає 
жертвою моббінгу від того, що його висміяли один 
раз. Але якщо насмішки відбуваються упродовж 
тривалого часу, то йдеться про моббінг чи «цькуван-
ня». Глузування травмує людину, їхні часті повтори 
можуть нанести їй душевну рану, як це відбулося з 
Фредом. Тому він відреагував гнівно, тупотів ногами 
й показував, що почуває себе у цій ситуації нещас-
ним.

Заступатися за ближнього

     Зловтіха - на відміну від благотворного сміху – 
це зло, метою якого є принизити людину. Чим більш 
приниженою почуває себе людина, до якої ставлять-
ся із зловтіхою, тим краще почуває себе людина, яка 
коїть її. 

ки, а й перш за все) у товаристві. Сміх народжується 
в області мозку, яка є значно старішою, ніж область, 
що відповідає за мову. Сміх передає насамперед сим-
патію і взаємну згоду - такий сміх є радісним і по-
зитивним. Однак є також негативний, саркастичний 
сміх.

Сміятися корисно для здоров’я

В обох сценічних ситуаціях учні відреагували на 
комічну ситуацію сміхом. Фріда не почувала себе в 
цій ситуації погано, бо вона упевнена  в собі дівчин-
ка, яка здатна висміяти навіть саму себе. Її подруга 
Карла знає, що сміх буває різним; адже у недільній 
школі в церкві вона чула розповідь про Сару, яка 
сміялася, коли довідалася, що в неї у віці 90 років та 
у її чоловіка Авраама, якому було тоді 100 років, має 
народитися дитина. Сара сміялася від невіри, бо не 
могла собі уявити, що ця Божа обітниця здійснить-
ся. А як ми реагуємо на такі несподівані ситуації? Чи 
сміємося ми, коли з нами трапляється щось неочіку-
ване? А чи віримо, що Бог за будь-яких обставин усе 
робить вірно?

Сміх звільняє. Він проганяє страх і передає здиву-
вання. Фріда сміється «звільняючим сміхом», як його 
назвав би соціолог Петер Л. Бергер; і таким чином по-
казує, що не трапилося нічого поганого. Вона посмі-
хається, незважаючи на те, що однокласники сміють-
ся з її незграбністї, бо розуміє, що вони сміються з 
комічної ситуації, а не з неї.

Фред, навпаки, почуває себе у цій ситуації кепсь-
ко. У нього таке відчуття, ніби діти об’єдналися, аби 
сміятися з нього.

Про те, що сміх лікує, свідчить також народна му-
дрість: «Сміятися корисно для здоров’я». Медицина 
знає, що сміх усуває стрес і поліпшує загальний стан 
людини. У момент сміху виробляється гормон щастя 
(ендорфін), що сприяє зміцненню імунної системи. 
Саме тому клоуни нерідко приходять у дитячі лікар-
ні, аби викликати у хворих дітей сміх, підбадьорити 
їх.

Посміхатися чи висміювати

Сміх передає вельми суперечливі почуття, як-от 
насмішку, радість, страх, хвилювання чи занепокоєн-
ня. Колективний сміх зближує людей. Коли людині 
посміхаються, то вона відчуває, що її сприймають.

Фріда відчувала, що однокласники сприймають її, 
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 Зберігати спокій;

 Встати і випрямитися;

 Демонструвати самовпевненість й силу;

 Долучатися до загального сміху і таким чином не 
ставати предметом насмішки;

 Підбадьорювати, укріпляти й висловлювати під-
тримку людині, яка зазнає насмішки. 

РІЗНІ ВИДИ СМІХУ

 Щирий і відкритий сміх – це найкращий вид смі-
ху, який здатен заразити іншого. Він свідчить 
про людські самовпевненість і життєрадісність.

 Невпевнений і боязкий сміх проявляють люди, 
які потрапляють у нове й  незнайоме для них 
оточення. Їхній сміх стишений і всі розуміють, 
що вони почувають себе ніяково.

 Ввічливий й професійний сміх використовують 
переважно при виконанні службових обов’яз-
ків. Він свідчить про людське самовладання й 
уміння триматися на відстані.

 Зловтіха є ненависною, однак її інколи викори-
стовують, аби розрядити напружену ситуацію.

 Хибний сміх ми бачимо по тому, коли губи міцно 
притиснуті до зубів, а очі не «посміхаються».

Діти вчаться у дорослих, як виявляти зловтіху. Пси-
холог Манфред  Холодинський тестував дітей віком 
від чотирьох до восьми років; він велів їм тайкома 
поміняти яблучний сік дорослої людини на лимон-
ний. Після скоєного чотирирічні діти хотіли попере-
дити дорослого. А діти віком від п’яти до семи років 
уже проявляли зловтіху і не приховували передчуття 
радості. Восьмирічні діти швидко оцінювали ситуа-
цію і наперед раділи негативній реакції дорослого. 
«У хуліганському вчинку винен не тільки той, хто 
здійснює, а й хто не зупиняє його», - пише вчитель-
ка на дошці на завершення бесіди, а нижче великими 
літерами – два слова: «Громадська позиція». Громад-
ську позицію займає людина, яка захищає гуманні й 
демократичні цінності, не дивлячись на можливі пу-
блічні наслідки для неї. Як це відбулося тепер у класі.

     Після проектного дня Карла приймає для себе рі-
шення приходити на допомогу будь-якій дитині, яку 
висміюють, навіть якщо це, можливо, буде їй непро-
сто. Вона вирішує молитися за те, аби Бог наділив її 
потрібною відвагою.

Наталія Вольф

ЯК ВЕСТИ СЕБЕ, КОЛИ ТЕБЕ 
ВИСМІЮЮТЬ?

Два види сміху: щирий сміх (ліворуч) і злорадне висміювання (праворуч)
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У цьому, як і кожного року, брати й сестри гро-

мад трьох українських округів Новоапостольсь-

кої церкви – «Україна-Схід», «Україна-Центр» і 

«Україна-Захід» - провели Новорічні й Різдвяні 

богослужіння. Опіку над цими громадами разом 

з окружними старійшинами й окружними єван-

гелістами та їхніми помічниками, священниками 

громад,  здійснює український Апостол Анатолій 

Будник. 

Різдво – це свято великої радості, духовного піднесення й 
Христового миру. Господній Ангел розвіяв страх пастухів, 
які перебували в чистому полі, коли звіщав Євангеліє, Радіс-
ну новину, про народження Божого Сина: «Не бійтеся, бо я звіщаю велику радість, що буде радістю всього народу. 

Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, Він 
же Христос Господь. < … > Слава на висотах Богу й на землі 
мир людям Його вподобання!» (Від Луки 2, 10 – 14).

Стало уже доброю традицією напередодні Нового року й 
Різдвяних свят – ще у час передріздвяного Адвенту – про-
водити в громадах святкові заходи. На завершення року, 
приміром, у громаді Запоріжжя відбувся Новорічно-Різ-
двяний концерт, участь у якому взяли учні дитячої музич-
ної школи № 2 м. Запоріжжя: лауреат міжнародного кон-
курсу «Акорди Хортиці», дитячий вокальний ансамбль« 
Менестрелі», скрипковий ансамбль, сольні виконавці. 
Радісні новорічні й різдвяні пісні викликали чудовий свят-
ковий настрій як у присутніх членів громади, так і в запро-
шених гостей. 3 січня 2020 року перед Різдвом традиційно 

відбувся концерт органної музики, який, як і завжди, майстерно й на високому виконавському рівні провів органіст 
Харківського органного залу Станіслав Калінін. Чудово складена програма концерту, віртуозне виконання й фахові 
коментарі глибоко торкнулися сердець присутніх і не раз переривалися щирими й доброзичливими оплесками.

А головною подією цих святкових днів було проведення в громадах всіх українських округів богослужіння з нагоди 
Нового Року й Різдва. Для цього брати й сестри святково прикрасили вівтарі й церковні приміщення.

Апостол А. Будник провів свої перші в 2020 році Новорічні богослужіння у громадах Києва й Чернігова, які нале-
жать до округу «Україна-Центр». В основу богослужіння, яке Апостол А. Будник проводив у громаді Києва, він поклав 

ВІДЗНАЧЕННЯ НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНИХ СВЯТ 
В ОКРУГАХ УКРАЇНИ

Ф
от

о:
 Н

А
Ц

 У
кр

аї
н

и



НС, 2/202022 НС, 2/202022

біблійну цитату з Послання Апостола Павла до Галатів 5, 1: «Христос 
нас визволив на те, щоб ми були свобідні. Тож стійте і під кормигу 
рабства не піддавайтеся знову». На початку проповіді Апостол А. 
Будник зупинився на річному посланні Першоапостола Жана-Лю-
ка Шнайдера, яке є девізом новоапостольських християн на 2020 
рік: «Христос дарує свободу!» «Свобода, - наголошував Апостол А. 
Будник, - це надзвичайно цінне благо! Для нас, Божих дітей, сво-
бода є цінністю не тільки в земному, а й насамперед у духовному 
житті. Тому ми ставимо свободу у Христі на перше місце в своєму 
житті. Адже духовна свобода передбачає наступне: Бог – абсолютно 
вільний! Він любить нас безумовно. Ми, Божі діти, є також вільни-
ми у своєму виборі, і тільки від нас залежить: здатні ми відповідати 
на Божу любов чи ні! Тільки Христос дарує нам духовну свободу 
й звільняє від гріха, зла та від будь-яких недобрих утисків. Отже, 
свобода у Христі – це Божий дар. Аби дозволити Господові звільни-
ти нас від впливу злих духів,  цілковито віддаваймося діянню Свя-
того Духа». На завершення Апостол А. Будник спонукав присутніх 
розмірковувати над річним закликом Першоапостола, утілювати 
його у життя й для цього постійно «зосереджуватися на духовній 
динаміці: Христос дарує свободу!» 

Кульмінацією Різдвяно-Новорічних свят було, звичайно, Різдвя-
не богослужіння, яке проходило 7 січня 2020 року в громадах усіх 
округів України. Апостол А. Будник приїхав на це свято в Західну 
Україну й провів богослужіння у громаді м. Львова. В основу цього 
урочистого богослужіння він поклав біблійну цитату з Послання 
Апостола Павла до Тита 3, 4–5: «Та коли з’явилась доброта й любов 
до людей Спаса нашого Бога, Він спас нас не ради діл справедли-
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вости, які ми були зробили, але з Свого милосердя...» 
Спершу, згідно з богослужебною літургією, відбулося 
читання з Біблії; читали з Євангелія від Луки 2, 1–14. 
Вона ще раз нагадала присутнім про події, які відбува-
лися під час народження Ісуса Христа, Божого Сина. 
«У безпомічному Немовляті в яслах, - підкреслював 
Апостол. - з’явилися Божі милість, доброта і любов 
до всіх людей. Бог в Ісусі Христі став Людиною і ділив 
з нею земну долю. Він, аби принести людям спасін-
ня і вічне єднання з Собою, утілився в Ісусі й приніс 
людям доброту, любов і милість. Бог, незважаючи на 
гріховність людини, усе ж продовжував і продовжує 
проявляти до неї Свою велику любов. Він постійно 
підтримує людину і надає їй допомогу. Божі доброта 
й благодать сповна проявилася у любові Ісуса Христа, 
на яку жодна людина не заслуговує». На завершення 
проповіді Апостол підкреслив: «Відповідаймо на Божі 
доброту, милість й любов і для цього йдімо услід за 
Ісусом Христом: не проявляймо егоїзму чи байдужість 
до нужд ближнього; не будьмо лінивими й інертними 
– Бог закликає, аби ми були сумлінними й працьо-
витими; не шукаймо вигод за рахунок ближнього; не 
проявляймо зневагу до людини, яка є іншою, й не здій-
снюймо жодного фізичного чи морального тиску». 

Після Різдвяних богослужінь, як і кожного року, 
відбулися невеличкі святкові концерти, під час яких 
діти й дорослі вітали один одного з нагоди Різдва Хри-
стового: декламували вірші, співали пісні й  колядува-
ли… Діти особливо раділи врученим їм подарункам. 
Влаштовували також чаювання, на які брати й сестри 
приносили власноруч випечені кулінарні вироби й 
радо ділилися з усіма присутніми. Адже свято Різдва 
– це прекрасна нагода бути в єднанні з брати й сестра-
ми, спілкуватися один з одним, ділитися своїми нега-
раздами й радощами…
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??                ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Розташовані в Тегернзее місто й монастир створюють ідилічний ансамбль, який 
правомірно привертає увагу туристів. Монастир є найстарішим у південно-бавар-
ському регіоні – його появу пов’язують з VIII століттям від Р. Х. Він був заснований 
у середині VIII століття (дата спірна) впливовим для цієї епохи старобаварським 
дворянським родом Хуозі. У Середньовіччі монастир зріс до рангу імперського 
абатства, а в 1684-88 рр. монастирську церкву перебудували в стилі бароко. Піс-
ля секуляризації в 1803 році, коли багато монастирів ліквідовували і передавали 
на мирські потреби, територію монастиря було перебудовано у палац герцогських 
вельмож Веттельсбахерів. Склепінчаста стеля монастирської церкви оздоблена ба-
роковими фресками Ганса Георга Азама (1649-1711), які він створив у період між 

1688 і 1694 роками. Азам мав славу одного з найбільш знаменитих художників своєї епохи і був батьком не менш видатних 
братів-художників Космаса Даміана Азама і Егіжа Квирина Азама. До його головних творів належать фрески Бенедиктинського 
монастиря, а також монастиря Тегернзее. На одній з цих фресок зображено сцену поклоніння мудреців зі Сходу, яких народ 
іменував царями. Молода Марія, тримає Немовля Ісуса на руках, а «царі» підносять Йому свої дари. Відповідно до художнього 
замислу митець одягнув «царів» – щонайменше, двох, які стоять обабіч, – у розкішний одяг близькосхідного стилю. 
НА ЯКІЙ БІБЛІЙНІЙ ЦИТАТІ ҐРУНТУЄТЬСЯ БЛИЗЬКОСХІДНИЙ СТИЛЬ ОДЯГУ «ЦАРІВ»?

 (Відповідь див. на стор. 2)

1. Хто або що таке «Реуел»? 
А древньоізраїльська назва благословення
Б  друге ім’я Їтро, тестя Мойсея
В слово, що означає «Амінь»
Г  вождь ісмаїлітів

2. Скільки глав у Посланні до Филип’ян?
А 12
Б 4
В 16
Г 15

3. У якому Євангелії розповідається про зустріч Ісуса Хри-
ста з жінкою-самарянкою біля криниці Якова? 
А  вЄвангелії від Матвія
Б  в Євангелії від Марка
В  в Євангелії від Івана
Г  в Євангелії від Луки

4. Який пророк бачив, що «на небесних хмарах ішов Син 
Чоловічий»?
А Даниїл
Б  Ілля
В  Єремія
Г Амос

5. Хто написав текст до пісні «Сюди привів мене Господь» 
(№ 23,  російськомовний пісенник)?
A Ніколаус Граф фон Цінцендорф
Б Крістоф Карл Людвіг фон Пфайль
В Емілі Юліані Грефін фон Шварцбург-Рудольштадт
Г Філіп Фрідріх Хіллер

6. Коли у Православній церкві відзначають тиждень мита-
ря і фарисея?  
А  у січні
Б  у червні
В  у грудні 
Г  у лютому

7. Хто або що таке «Хорив»?
А друга назва гори Сінай
Б  вежа в пустелі
В вождь амалекитян
Г  друге ім’я Симеона

8. Де течуть ріки Євфрат і Тигр?
А на Іберійському півострові
Б  у Єгипті, будучи притоками Нілу
В у Межиріччі
Г  у Північній Греції

9. Як називали визвольну боротьбу іспанців і португаль-
ців проти арабів?
А  Конкіста
Б  Реконкіста
В  біг навипередки до моря
Г  Громадянська війна

10. Де народився Першоапостол Шмідт?
A в Альтмюльтале
Б у Мюльфіртелі
У у Ноймюле
Г у Дортмунді
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