
НС, 3/2020 1

МОНРОВІЯ
Богослужіння Першоапостола в Ліберії

ДРУГЕ  ПРИШЕСТЯ  ХРИСТА
Настанова до вчення (частина 2)

22
-й

 р
ік

 в
ид

ан
ня

, №
 3

, б
ер

ез
ен

ь,
 2

02
0 

р.
Тема номера: 

БІБЛІЯ

Ч а с о п и с  Н о в о а п о с т о л ь с ь к о ї  ц е р к в и

НАША
СІМ’Я



НС, 3/20202

Зміст 3/2020
СЛОВО І ВІРА

  3      НАСНАГА
      «Усе буде добре!»

  4     У ЦЕНТРІ УВАГИ
       Монровія
   
  5     БОГОСЛУЖІННЯ
            13.10.2019 р. у Монровії
         Цитата із Біблії: Від Матвія 7, 12             

11     АПОСТОЛИ ПИШУТЬ
       Любити ближнього – навіть 
       в егоїстичному світі
      (Апостол Александер Ре)

12     НАСТАНОВА ДО ВЧЕННЯ
       Друге Пришестя Христа (частина 2)

ЖИТИ  ВІРОЮ

15     МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ
         З примусу чи з любові?

16     ДУХОВНИЙ ДОСВІД
      Спаситель турбується про тебе

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО

17     «МИ, ДІТИ»
      Книга книг: Біблія

18     ДІТИ І ЦЕРКВА
         Чи можеш ти пояснити мені Біблію?
         (Біблія для дітей)
     

НАША ЦЕРКВА У СВІТІ

21     АПОСТОЛ А. БУДНИК В ОКРУГАХ УКРАЇНИ
        Івано-Франківськ: Семінар Апостола 
        А. Будника щодо концепції  
        «Розуміння сану Новоапостольської 
        церкви» і  Святі   Запечатання 
        в Івано-Франківську

        Запоріжжя: Богослужіння Апостола 
        А. Будника в Запорізькій області

        Одеса: Поїздка Апостола А. Будника 
        в Одеську область

                
ЦІКАВО ЗНАТИ

24     ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ

     ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА     

Ф
от

о:
 О

лі
ве

р 
Р

ю
т

т
ен

Засновник: Релігійна організація «Управлінський центр Новоапостоль-
ської церкви в Україні», проспект Тичини, 18-А, м. Київ (за дорученням 
Міжнародної Новоапостольської церкви, м. Цюріх, Швейцарія).

Адрес редакції: вул. Збаразька, 8а, 46002 Тернопіль, 
Україна; тел./факс: (+380352) 524732; p.bich@nak.org.ua
сайт: nak.org.ua;
 
Головний редактор: Будник Анатолій Феодосійович  
Відповідальний редактор: Бих Павло Євгенович

© Видавництво: Фрідріх Бішофф Гмбх, м. Франкфурт-на-Майні/Німеч-
чина; за сприяння Релігійної організації «Управлінський центр Новоапо-
стольської церкви в Росії», 
м. Москва/Росія.

Друк: ПП Монастирська Х. А. 
м. Тернопіль, Україна.

Наклад: 800 прим. (українською мовою).

Часопис поширюється безкоштовно серед парафіян Новоапостольської 
церкви та зацікавлених осіб. 

Ми з вдячністю приймемо пожертви на видавничу діяльність. 

Отримувач платежу: Релігійна організація «Управлінський центр Ново-
апостольської церкви в Україні», проспект Тичини, 18-А, м. Київ.

Банківські реквізити:
IBAN р/р  UA86320984000002600524 0016749 в АТ «ПроКредит Банк», 
МФО 320984, ЄДРПОУ 14301165; або 
IBAN р/р UA77 322669 00000 2600 130 023 5975 (UAH) в АТ «Ощадбанк» 
м. Київ, МФО 322669

Призначення платежу: добровільні пожертвування від … 

© Цей часопис і всі опубліковані в ньому матеріали захищені авторсь-
кими правами. На повний або частковий передрук матеріалів, а також їх 
будь-яке копіювання і поширення вимагається дозвіл видавництва.

ВИХІДНІ ДАНІ:
Часопис «НАША СІМ’Я», № 3, 2020 р. 

Відповіді на завдання на стор. 24: 1) 1A, 2Б, 3Г, 4В, 5В, 6A, 7Б, 8Г, 9Б, 10Г; 2) обрізання Ісуса (Від Луки 2, 21)

Обкладинка: 12 жовтня в Монровії відбувся концерт. На фото - виступ жіночого хору / Фото: НАЦ Південної Німеччини



НС, 3/2020 3

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА

НС, 3/2020 3

Усе буде добре!

«Усе буде добре!» – навряд чи є кращий вислів, яким можна було б так легко заспокоїти й утішити 
людину. У дитинстві нас не раз утихомирювали цими словами, хоча ми здогадувалися, що не все 
буде так добре. Останнім часом цей вислів набув значного поширення і зробив буквально карко-
ломну «кар᾽єру». Існують календарі, канцелярські набори, серії поштових листівок, книги, пісні й 

навіть кафе та перукарні з надписом «Усе буде добре!». Так вони неначе повідомляють клієнтові: «Тут твоя душа 
заспокоїться і ти зможеш віддатися чомусь приємному».  

Яким би банальним і заяложеним цей вислів не здавався, він усе ж є правдивим. Однак – виключно для людей, 
які повністю і цілковито покладаються на Бога.

Життя Йосифа – яскравий  приклад цього. У нього було, дійсно, все добре! Хоча життя зіграло з ним лихий 
жарт! Та Йосиф завжди цілковито покладався на Бога, тому в нього все виходило добре. Навіть зло, яке брати 
заподіяли йому, Бог обернув на добро. Отже, тримаймося просто Божої руки й у нас усе буде добре!      

Імпульс із богослужіння Першоапостола
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Монровія - столиця розташованої на узбережжі 
Атлантичного океану західноафриканської 
країни Ліберія. Главою цієї маленької держави 
є жінка: Еллен Джонсон-Серліф – перша й досі 

єдина жінка африканського континенту,  яка демократич-
ним шляхом була обрана на цю посаду. У 2011 році вона була 
нагороджена Нобелівською премією миру. Монровія нале-
жить до міст, яких безпосередньо торкнулася зміна клімату. 
Кількість опадів у сезон дощів, який продовжується з квіт-
ня до жовтня, зростає уже тривалий час. Тому дедалі біль-
ша кількість мікрорайонів міста з населенням 1, 3 мільйонів 
людей усе  більше страждає від аномальних повеней. У рам-
ках африканського проекту «Відкриті міста» національний 
Комітет з надзвичайних ситуацій разом з науковими органі-
заціями започаткував програму збору й обміну інформації, з 
допомогою якої ліквідація наслідків катастроф у майбутньо-
му буде проводитися відповідно до зростаючої складності 
завдань. 

A.V.

4 НС, 3/2020

Монровія
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БОГОСЛУЖІННЯ У МОНРОВІЇ /
ЛІБЕРІЯ

ДАТА: 13 жовтня 2019 року
БІБЛІЙНА ЦИТАТА: Від Матвія 7, 12
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Дай руку та зі мною по-
руч іди» (№ 572 з україномовного пісенника)
СУПРОВІД:  Окружні Апостоли Міхаель Еріх 
і Джозеф Екуйя, апостоли Маршал Бангоура, 
Ханс-Юрген Бауер, Жюль Бівогі, Альберт Гар-
бер, Тайму Каргбо, Конан Куадіо, Саа Марк 
Лено, Брайма Саффа, Санфа Сесей і Сеудіé 
Фірміні Цран 

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ
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Мої дорогі брати й сестри, спершу я хотів би 
звернутися до братів і сестер, які сидять над-
ворі перед церквою: не сумуйте, будь ласка, 
що вам не хватило місць у церкві. Я хочу вам 

сказати: «Надворі ви отримаєте таке ж благословення, як 
і ми тут, усередині. Для Бога не існує жодних перепон, Він 
і надворі подарує вам таку ж силу, такий же мир і таку ж 
милість, як і нам тут, усередині. 

Я чув, що це перший візит Першоапостола в Ліберію, 
тому радий та вдячний, що наш Небесний Отець умож-
ливив його. Перший візит Першоапостола до вас є пре-
красною нагодою, аби виразити вам вдячність.

Господню справу розпочали тут багато років тому назад. 
Упродовж усіх цих років служителі церкви та наші брати 
й сестри виконували нелегку працю, працювали над її 
розбудовою та служили Господові з любов’ю і вдячністю. 
Було принесено чимало жертв і знесено багато молитов. Я 
висловлюю вам за це вдячність. Я дякую вам, дорогі брати, 
дорогі сестри, за вашу вірність і за молитви! Я дякую вам 

Як ставитися до свого 
ближнього?

за ваше служіння й за жертви! Я дякую, дорогі служителі 
церкви, за ваше служіння й за вашу працю! Бог знає про 
все це. Усе, що ви зробили з любові та з вірою, не є да-
ремним. Нехай Бог благословить вас за це! А я вам кажу: 
«Бог любить вас! Він любить вас більше, ніж ми можемо 
собі уявити. З глибин свого серця я висловлюю вам свою 
вдячність!»

А тепер перейдемо до нашої біблійної цитати, яка добре 
відома усім нам: «Все, отже, що бажали б ви, щоб люди вам 
чинили, те ви чиніть їм». Можна сказати, що цей вислів є 
загальнолюдським надбанням і не є чимось таким, який 
по-особливому вирізняв би християнську віру. Що він є 
звичайним правилом людського співжиття у суспільстві. 
Це, звичайно, вірно. Адже цей вислів поширюється на всі 
сфери суспільного й культурного життя. Водночас ці сло-
ва належать Ісусові Христові. А тому вони є не звичайним 
людським надбанням; адже Ісус додав до них ще такі сло-
ва: «... це ж бо закон і пророки».

Нам треба розмірковувати над цими словами. Бо вони 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Все, отже, що бажали б ви, щоб люди вам чинили, те ви чиніть 
їм, – це ж бо закон і пророки».

Цитата з Біблії: Від Матвія 7, 12
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означають щось більше, ніж просто: якщо ти не бажаєш, 
щоб у тебе крали, то сам не кради; якщо ти не бажаєш, 
щоб тебе не вбивали, то сам не вбивай!» Ні: «... це ж бо 
закон і пророки». Закон гласить, як треба правильно по-
водити себе перед Богом. Віруючий юдей, аби підтримува-
ти стосунки з Богом, зобов’язаний був виконувати закон. 
Отже, ці слова є чимось більшим, ніж просто нормою, яка 
регулює взаємні стосунки людей. Вони є важливими для 
наших стосунків з Богом. 

Якщо ми прагнемо  підтримувати стосунки з Богом, то 
нам треба зважати на Його закон і виконувати його. Ісус 
узагальнив цей закон і підкреслив у ньому щонайважливі-
ше: «Люби Господа, Бога твого, всім твоїм серцем, усією 
твоєю душею і всією думкою твоєю». Це – перша й найви-
ща Заповідь. А інша подібна до неї: «Люби ближнього тво-
го, як себе самого. На ці дві Заповіді ввесь закон і пророки 
спираються» (Від Матвія 22, 37–40).

Що означає любити Бога?
Ми, християни, знаємо, що Бог є любов’ю. Отже, любов 

визначає сутність Бога. Ми віримо в Ісуса Христа, Божого 
Сина. Його любов є такою великою, що Він помер заради 
нашого спасіння. Ми віримо у це.

Ми не завжди розуміємо, що Бог робить. Але ми довіряє-
мо Йому, бо знаємо: Він любить нас. Він є любов’ю. Він 
любить нас, і нам також треба відповідати на Його любов: 
я люблю Бога, я люблю Ісуса, Я хочу мати єднання з Ними. 

Людина, яка любить Ісуса, бажає осягнути єднання з 
Ним.

Якщо я люблю свою дружину, то не можу їй сказати: 
«Я їду в Америку, а ти залишаєшся в Європі. Ти ж 
знаєш, я люблю тебе». Ні, коли люди люблять один 

одного, то вони спілкуються один з одним, перебувають 
разом і прагнуть єднання один з одним. 

Ми любимо Бога, ми любимо Ісуса. Отже, ми бажаємо 
жити з Богом та з Ісусом; ми бажаємо бути такими, як Ісус 
і любити так, як Він любив. Ось що важливо. 

«Я люблю Ісуса» означає, що я бажаю мати таку ж силу, 
як і Він; я бажаю бути таким, як Він, бажаю йти вслід за 
Ним і любити так, як Він. Я бажаю мати єднання і бути 
поруч з Ним. Він любить людей. І я бажаю любити людей. 
Я люблю Бога, тому люблю також свого ближнього.

 Усе це, власне, просто зрозуміти. Тому в Біблії мовить-
ся: «Коли хтось каже: «Я люблю Бога», а ненавидить брата 
свого, той не правдомовець. Бо хто не любить брата свого, 
якого бачить, той не може любити Бога, якого він не ба-
чить» (1-е Івана 4, 20). 

Любов, як мовиться у Писанні, - це «зв’язок досконало-
сти» (Колосян 3, 14). Чи є наші стосунки з Богом доскона-

лими, видно по нашій любові до ближнього. Ми любимо 
Бога, тому й любимо свого ближнього. 

Але тут існує певна проблема: Бог є досконалий і Його 
любов є досконалою; а ми – немічні й недосконалі гріш-
ники – не можемо любити так, як любить Бог. Божа лю-
бов перевершує будь-яке людське розуміння і нам її годі 
збагнути. Та Господь допомагає нам і підказує, як треба 
любити. Він зокрема мовить: Якщо ти бажаєш любити, 
то люби свого ближнього так, як самого себе. Усе просто. 
Адже ми бажаємо собі якнайкраще. І навіть цього нам 
нерідко не вистарчає. 

А що є для нас найкращим; що є для нас найбільшим 
скарбом? Найбільшим, найвеличнішим, найдорогоцін-
нішим для нас є любов Ісуса Христа. Пережити на собі 
любов Ісуса – це найкраще, що може зазнати людина. Пе-
режити на собі беззастережну любов Ісуса перевершує 
будь-що. Від цього немає нічого більш величнішого.

Якщо ти бажаєш для себе щонайкраще, то побажай цьо-
го своєму ближньому! Любити ближнього так, як самого 
себе, означає бажати йому щонайкраще: зокрема любові 
Ісуса. 

Отже: ставмося до свого ближнього так, як Ісус ставить-
ся до мене.   

Любити Бога означає любити свого ближнього. Любити 
свого ближнього означає бажати йому, аби він пережив 
Божу любов на собі так, як я її пережив. Ось як треба ро-
зуміти слова Ісуса: «Все, отже, що бажали б ви, щоб люди 
вам чинили, те ви чиніть їм!»

Ми не бажаємо, аби люди були байдужими до нашого 
страждання. Це завдає біль. Тобі сумно і ти страждаєш, і 
цього ніхто не помічає. Усі відвертають свій погляд. Жод-
на людина не проявляє інтересу до тебе; і ти почуваєш 
себе покинутим напризволяще, ніхто не турбується про 
тебе. Тобі боляче. 

Ми багаті, бо маємо Ісуса Христа. Щоб з нами не від-
бувалося, Він у всьому бере участь: у моїх стражданнях, 
Він допомагає і перебуває поруч зі мною. Знання про це 
вселяє втіху: Ісус цікавиться мною. Він знає, що я терплю 
страждання. Він хоче допомогти мені. Він хоче втішити 
мене. Це багатство, яким на треба ділитися з іншими.  

Якщо наш сусід страждає, якщо він є нещасливим, 
якщо він сумує, то принесімо йому втіху. Ми ба-
жаємо, аби він відчув, що ми співчуваємо. Ми не 
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байдужі до його страждань і не відвертаємо від нього по-
гляд. Ми не кажемо: «Це твоя справа і вирішуй її. Ти сам 
винен у цьому». Ні! 

Проявляймо співчуття до свого ближнього, адже ми 
знаємо, що йому неабияк боляче, коли ніхто не цікавиться 
ним; і що йому добре, коли відчуває увагу й поміч Ісуса. 

Наведу ще один приклад: нам боляче, коли нас не 
сприймають інші люди. Це стосується також дітей. Коли 
інші діти їм кажуть: «Ми не хочемо гратися з тобою, іди 
геть!» Тоді бідолашна дитина почуває себе дуже самотньо. 
Це боляче!

Ми страждаємо від того, що нами нехтують, бо ми по-
ходимо з іншого села чи з іншого племені або належимо 
до іншої сім’ї. «Ніхто не поважає мене, бо я бідний, бо я 
літній. Молоді люди не звертають на мене уваги. На мене 
не звертають уваги, бо я є інвалідом».

Отже, люди страждають від того, коли на них не зверта-
ють увагу, коли їх не поважають. Як добре, що Ісус не ро-
бить жодної різниці! Він любить усіх однаковою любов’ю. 

Коли Ісус був на землі, то Він не звертав увагу на те, чи 
хтось був багатий, а чи бідний. Він допомагав юдеям, Він 
допомагав самарянам, Він допомагав навіть римському 
сотникові.  Він не звертав увагу на походження людини і 
не робив різниці між чоловіком, жінкою чи дитиною. Він 
любив усіх однаково: і праведних, і грішників.

Це благословення знати, що Ісус любить мене таким, як 
я є! Він не робить жодної різниці. 

Отже, бажаємо своєму ближньому те, що нам подо-
бається. Ставмося з увагою та повагою до всіх людей і не 
робімо жодної різниці. Приділяймо увагу людям і пова-

жаймо їх такими, якими вони є: багатих і бідних, хворих і 
здорових, молодих і літніх, з фізичними вадами і без них, 
людей, які походять з вашого села чи з іншої країни, і ба-
жаємо їм, аби вони завдяки Ісусові зазнали спасіння.  

Ісус не дивився, чи то був чоловік, жінка або дитина; чи 
то був самарянин, юдей, бідний або багатий; Він дивився 
на їхню душу і бажав допомогти їй.  

Коли ми бачимо свого ближнього, то пам’ятаймо, що 
Ісус помер також задля нього й приніс спасіння його душі. 
Приділяймо увагу своєму ближньому, адже Господь віддав 
Своє життя, аби спасти його. Не робімо жодної різниці. 

Згадую про ще один момент, який завдає неабиякий 
біль. Я веду про нього мову, бо він мене вельми непокоїть: 
коли ми раптом помічаємо, що нас обманули. Хтось ко-
мусь розповів щось; у це повірили і ось ти бачиш, що тебе 
обманули. Хтось скористався твоєю довірою. Це недобра 
справа. Ми, дійсно, довіряємо людині, і раптом бачимо, 
що вона вважала тебе за дурня. Вона сказала брехню і не-
правду! Скористатися довірою – це кепська річ!

Отже, це велике благословення – знати Ісус Христа. Він 
– Істина. Він робить те, що каже. Він каже те, що робить. 
Йому можна беззастережно довіряти. Він завжди каже 
правду. Яке то благословення, яка то втіха й упевненість! 
Ти знаєш: Ісус ніколи мене не обманить! Усе, що Він каже, 
це – істина. Ділімося цим багатством зі своїм ближнім. 
Якщо ми любимо свого ближнього, то бажаємо йому, 
аби й він набув такий же досвід. Будьмо людьми, на яких 
можна покластися, будьмо надійними. Кажімо правду. Не 
обманюймо ближнього. Не зловживаймо його довірою 
до нас. Це значно спростить наше життя. Найважливіша 
істина, яку ми можемо нести ближньому, – це Євангеліє 
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ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ДЖОЗЕФ ЕКУЙЯ:

Окружний Апостол 
Екуйя (Східна Африка) 
навів приклад з повся-
кденного життя, яким 
підкреслив основну думку 
богослужіння, щоправда, 
у якості контрастного 

порівняння: коли батько великої родини скликає 
своїх дітей, то вони, як правило, приходять до 
нього зі змішаними почуттями, бо кожен розмір-
ковує насамперед над своїми «гріхами», за які 
йому тепер треба відповідати.
У Небесного Отця все відбувається по-іншому. 
Він також кличе до Себе Своїх дітей, але не для 
того, аби взяти відповідь з них, а для того, аби 
запевнити: «Я все ще люблю тебе». Окружний 
Апостол сказав також, що Бог знає, що деякі 
брати й сестри йдуть на богослужіння з тривогою 
і страхом, бо в них немає причин, аби пишатися 
собою і своїм життям. Дехто, очевидно, думає: «Я, 
власне, не заслуговую на Господню милість». Та 
Бог у відповідь мовить: «Не переживай, ти - Моє 
улюблене дитя. Ти належиш Мені, і Я розумію 
тебе. Я тобі все прощаю!» 

Ісуса Христа. Кожного разу, коли я кажу своєму ближньо-
му: «Ісус любить тебе, Ісус бажає подарувати тобі спасін-
ня», я знаю: це щира істина. Кажімо ближньому: «Довіряй 
мені, Ісус любить тебе!» 

Отже, любити ближнього означає казати йому правду, 
розповідати про істину й бути надійними. Це стосується 
особливо служителів церкви: достовірно поводьте себе! 
Будьте надійними й правдивими!

Брати, це жахливо, коли наші брати й сестри бачать: свя-
щенник, євангеліст, окружний старійшина кажуть одне, а 
роблять інше. Вони дуже страждають, коли бачать, що між 
словами й ділами існує прірва. Те ж саме стосується под-
ружнього й сімейного життя. Ми бажаємо, аби наші діти 
зростали у вірі. Ми залучаємо їх до Євангелії. Ми виховує-
мо їх у вірі. І раптом бачимо: батько чи мати не ставлять-
ся до цього серйозно! Їхня поведінка не відповідає їхнім 
словам. Діти від цього дуже потерпають! Позбавмо дітей, 
а також – свого ближнього цього страждання. 

Будьмо правдивими! Будьмо достовірними! Правдиво 
звіщаймо Євангеліє!

Ще один момент, який викликає страждання: це маніпу-
ляції щодо нас: «Ах, ця людина є такою люб’язною, бо 
щось хоче від тебе!», «О, ви подобаєтеся мені! Я захоплю-
юся вами! Я радію, що можу спілкуватися з вами!» Але 
такі люди проявляють тільки інтерес до твого гаманця. 
Вони щось хочуть від тебе. Як тільки отримують, то ти їм 
уже непотрібний, і вони просто нехтують тобою. Ось як 
завершується така історія. Це – нещира любов.  

Ми відчули на собі любов Ісуса Христа. Ісус дарує нам 
усе даремно. Він не потребує наших грошей. Він не потре-
бує нашої допомоги. Усе, що Він нам дає, Він дає з милості. 
Він дає усе, бо любить нас. Він любить нас навіть тоді, коли 
ми нічого для Нього не робимо. Він дарує нам Свою любов 
і не ставить перед нами жодних умов. 

Дорогі брати й сестри, бажаємо такого ж благословення 
своєму ближньому. Бажаємо йому, аби він знайшов церк-
ву й отримав спасіння, бо ми любимо його, а не тому, що 
переслідуємо якусь іншу мету. Ми свідчимо людям про 
Євангеліє і запрошуємо в церкву не тому, що хочемо їх-
ніх грошей. Не тому, аби кількість членів церкви у Ліберії 
зростала, і не тому, що ми, апостоли, потребуємо гроші. 
Я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Ми бажаємо, 
аби наш ближній знайшов спасіння, бо любимо його. Ми 
запрошуємо гостей на богослужіння не тому, аби здобути 
авторитет у громаді: «О, він запросив аж десятьох гостей!» 
Ми запрошуємо, бо любимо їх. Ми запрошуємо гостей не 
тому, що думаємо: «Якщо ми запросимо достатню кіль-
кість людей, то отримаємо спасіння». Ні, ми несемо їм 

АПОСТОЛ 
САНФА СЕСЕЙ:

Апостол Сесей (Сьєрра 
Ліоне) звернувся до пре-
красної для нього і глибо-
кої за смислом біблійної 
цитати: «Ми пізнали й 
увірували в ту любов, 
яку Бог до нас має. Бог є 

любов, і хто перебуває в любові, той перебуває 
в Бозі, і Бог перебуває в ньому» (1-е Івана 4, 16). 
«Хіба ця обітниця не є великою розрадою для нас, 
людей, для яких єднання з Богом значить чимало, 
і які прагнуть осягнуте саме такого єднання?» - 
запитував апостол і завершив своє співслужіння 
думкою: «Наш Господь гряде! І ми вже сьогодні 
є багатими у Христі: багатими на Його любов, на 
Його слово і на Його обітницю».
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Ми любимо свого ближнього, бо бажаємо мати єднан-
ня з Богом. Ми ставимося до ближнього так, як Ісус 
ставиться до нас, і сприяємо його спасінню. Ми вияв-
ляємо до нього свої співчуття й повагу. Ми є правдиви-
ми, безкорисливими й виявляємо готовність прощати. 

любить нашого ближнього, тому й нам треба 
любити його. Наша любов не може бути та-
кою досконалою, як любов Бога до нас. Та Ісус 
показує, яку любов ми маємо виявляти: люби 
свого ближнього, як самого себе! Стався до 
ближнього так, як Ісус ставиться до тебе. Ви-
являй до ближнього співчуття, не нехтуй ним, 
поважай його і вбачай у ньому душу, якій Ісус 
бажає дарувати спасіння. Будь щирий, кажи 
правду. Люби ближнього без фальшу й без 
користі; прощай і не згадуй йому про його ко-
лишні помилки. Милість Ісуса Христа робить 
нас спроможними поступати саме так. 

Правило: «Все, отже, що бажали б ви, щоб люди вам чи-
нили, те ви чиніть їм!» сприймають у суспільстві як щось 
для слабких людей. Адже сильна, наділена владою і багата 
людина робить і дозволяє собі усе, що заманеться. Вона 
не ризикує, коли завдає біль ближньому, бо має гроші й 
владу. Ось як відбувається у людському суспільстві: наше 
правило діє тільки для слабких людей, а інших воно не 
турбує. Але правила, які встановлює Ісус, діють також і 
для сильних людей. 

Ми відчули на собі любов Ісуса й вона здатна робити нас 
сильними. Вона неабияк мотивує нас любити свого ближ-
нього. Любов Божа влита в наші серця Святим Духом, 
Якого ми прийняли під час святого Запечатання (Римлян 
5, 5). Вона робить нас сильними!

Моє побажання для  Божого народу у Ліберії: любімо 
Бога.  Любімо  свого  ближнього  й ставмося  до  нього так, 
як  Ісус ставиться до нас. Тоді ми будемо благословенни-
ми. 

свідчення про свою віру, бо любимо їх. Люди не є глупими. 
Вони одразу помітять, якщо їх запрошують з недобрими 
намірами. Нехай вони відчувають нашу любов. Не, тому 
що ми від них щось хочемо; не для здобуття авторитету в 
громаді, не з корисливих міркувань, а – з любові.

І останній момент. Усі ми є грішні. Ми знову й знову ро-
бимо те, чого не маємо робити. Я також! Жахливо, якщо 
люди через десять років продовжують розповідати про по-
милку, яку ми колись зробили. Ти давно пошкодував про 
неї і покаявся, а вони все ще показують на тебе пальцем й 
звинувачують: «Усе відбулося через нього!» Це завдає не-
абиякий біль! Ні прощення, ні вибачення, а навіть через 
десять років – одні звинувачення. Ти кажеш: «Будь ласка, 
я роблю все можливе, не згадуйте про це! Залишіть цю 
справу в спокої!» Однак у відповідь – жодного прощення, 
жодного вибачення! Цього не побажаєш найзапеклішому 
ворогові. Це просто жахливо. 

І як прекрасно жити з Ісусом. Він прощає і ніколи не зга-
дує про наші гріхи. Апостол Петро поступив негоже. Він 
відрікся від Господа. Та Ісус простив і ніколи йому про це 

не згадував. Неважко собі уявити, як Петро почував себе?
Ісус не згадує про мої гріхи, помилки й провини. Яке то 

благословення: Він прощає, Він не звинувачує!
Ставмося до свого ближнього так, як Ісус ставиться до 

нас. Прощаймо. Звичайно, не так просто забути те, що 
людина скоїла по відношенню до нас. Ми люди і нам не 
просто забути це, наче б його й не було. Але можна це не 
порушувати, можна не згадувати про це. Ви бачите, які 
думки містяться у нашій біблійній цитаті. 

Бог бажає, аби ми відповідали на Його любов. Любити 
Бога означає плекати Його помисли, поступати згідно з 
Його Духом, і мати єднання з Ним. Якщо ми хочемо мати 
єднання з Богом, то мусимо любити так, як Він любив. Він 
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13 жовтня 2019 року Першоапостол уперше 
відвідав нашу країну Ліберію. Його бого-
служіння у Монровії було для всіх неаби-
яким благословенням. Новоапостольські 

християни цього краю ще довго перебуватимуть під вра-
женням від цього богослужіння. Імпульсами від цього бо-
гослужіння житимуть як діти недільної школи, так і літні 
люди, а також молодь і присутні сім᾽ї та гості.

В основу своєї проповіді Першоапостол поклав відому 
біблійну цитату з 7-го розділу Євангелія від Матвія: «Все, 
отже, що бажали б ви, щоб люди вам чинили, те ви чиніть 
їм, – це ж бо закон і пророки». Мою увагу привернула осо-
бливо остання частина цієї цитати: ми маємо ставитися 
до ближнього так, як би хотіли, аби він ставився до нас. 
Ісус наголошував, що ми маємо любити свого ближнього, 
і якщо ми його дійсно любимо, то ставимося до нього так, 
як би бажали, щоб він ставився до нас.   

Проповідь Першоапостола дозволяє також розпізнава-
ти мотиви егоїстичних 

людей: їхня мета – корисливе відношення до ближнього. 
Егоїстична людина дарує любов тільки з метою мати кори-
сливу вигоду. У егоїстичної людини переважає уявлення: 
проявляти любов тоді, коли їй треба, аби отримати власну 
користь. Егоїст виявляє любов, аби маніпулювати й кон-
тролювати інших людей. Це не узгоджується з любов’ю 
Ісуса Христа. Ісус любить нас беззастережно. У 1-му По-
сланні Івана 4, 19 мовиться: «Ми любимо, бо Він перший 
полюбив нас…», і це – незаперечний доказ того, що Бог є 
любов’ю.

Першоапостол вельми доступно пояснив нам золоте 
правило: «Роби іншим людям те, що ти хотів би, аби вони 
робили тобі». Найважливіше в житті людини – це любити 
Бога, відповідати на Його заклик і служити Йому. Це озна-
чає: служити своїм братам і сестрам, використовувати на 
їхнє благо таланти й задатки, якими Господь наділяє нас. 
І, нарешті, золоте правило означає: любити свого ближ-
нього.

Під час візиту Першоапостола Шнайдера в Ліберію я 
був глибоко зворушений тим, як наші брати й сестри за-
стосовували свої таланти й уміння й надавали необхідну 
допомогу. Усі взяли активну участь в організації цього 
важливого заходу: одні подбали про транспорт для гостей 
та братів і сестер, інші займалися бронюванням готелів, 
треті складали інструкції, прибирали територію церкви 
тощо.

Я бажаю усім нам рясних благословень з Божих рук, ра-
дості від служіння для Господа, а також любові до Нього і 
до свого ближнього.

Александер Ре

Любити ближнього – 
                        навіть в егоїстичному світі
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лян 5, 5). Божа любов викликає у віруючого бажання від-
повідати на неї (1 Івана 4, 19). Ми примножуємо Божу лю-
бов у серці віруючого, коли: 

  показуємо йому велич жертви Ісуса Христа;

  даємо йому можливість осягнути участь у повноті 
Христових заслуг;

  звіщаємо йому про спадщину, яку Бог готує нам;

  дозволяємо йому скуштувати смак любові Христа че-
рез вияв турботи й розуміння до нього. 

Божа дитина, яка істинно спізнала любов Христа, «за-
корінена» у цій любові й «сповнена усякою Божою повно-
тою» (Ефесян 3, 17-19). Воно пристрасно бажає бути ра-
зом з Ісусом. Це бажання знаходить своє відображення у 
щоденній молитві: «Прийди, Господи Ісусе!» (Об᾽явлення 
22, 20). Але воно проявляється також у постійному нама-
ганні уже сьогодні перебувати в життєдайному єднанні з 
Богом.

Завдяки вченню апостолів і гідному споживанню Свя-

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

Друге Пришестя Христа (частина 2)

НАСТАНОВА ДО ВЧЕННЯ

Як ми підтримуємо актуальність обітниці Друго-
го Пришестя Христа? Апостоли отримали дору-
чення здійснювати Запечатання Святим Духом, 
завдяки

Якому віруюча людина стає спадкоємцем Бога, і готува-
ти її до Другого Пришестя Христа. Ця підготовка вимагає 
активної участі зокрема кожної віруючої людини: адже 
будь-яка людина має «працювати» на власним спасінням 
(Филип᾽ян 2, 12). Ось чому важливо підтримувати акту-
альність обітниці Другого Пришестя Господа.

Аби спонукати віруючих людей до активного підготу-
вання до Другого Пришестя Господа, у нашому розпоряд-
женні є дві можливості:

  примножувати любов віруючих людей;

  формувати церкву, що являє собою передсмак май-
бутнього Царства.

Примножувати любов віруючих людей

Завдяки Святому Запечатанню Бог дарує людині участь 
у Своїй сутності та сповнює її даром Своєї любові (Рим-
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того Причастя віруючі люди зазнають зростання у Христі. 
Христова Любов робить їх здатними долати егоїзм і бай-
дужість та відкривати себе для ближнього:

  вони цікавляться справами свого ближнього і піклу-
ються про нього;

  вони намагаються словом і ділом свідчити ближньому 
про Христа і таким чином сприяти, аби він відкрив Його 
для себе;

  вони з нетерпінням чекають, аби Євангеліє, урешті 
решт, могло безперешкодно проповідуватися усім людям, 
- тому просять у Бога, аби Він продовжував вершити Свій 
план спасіння і послав невдовзі Свого Сина та запровадив 
Царство Миру;

  вони активно готуються до того, аби в Царстві Миру 
бути священиками Бога й Христа й звіщати Євангеліє усім 
людям. 

Церква – передсмак прийдешнього Царства

Коли фарисеї запитали в Ісуса: коли прийде Боже Цар-
ство, то Він відповів, що воно вже перебуває серед них 
(Від Луки 17, 20-21). Його Царство було істинно присутнє 
в Його Особі; люди, які вірили в Ісуса, мали змогу вже на 
землі переживати на собі Боже Царство.

У наш час Ісус присутній у Своїй Церкві через Святого 
Духа. У Церкві Він діє з допомогою слова й таїнств і пра-
вить нею через Своїх апостолів. Там, де діє Святий Дух 
через уповноважене Ісусом Христом служіння (сан), віру-
ючі люди переживають тісне єднання з Ісусом Христом та 
один з одним у Святому Причасті. Таким чином вони вже 
сьогодні мають можливість тут, на землі, куштувати пере-
дсмак спасіння майбутнього Божого Царства.

Віруюча людина, яка задовольняється тим, що очікує 
на Друге Пришестя Господа, і для цього тільки молиться і 
відвідує богослужіння, у кінці кінців утомиться від такого 
очікування. Якщо ж вона, навпаки, уже сьогодні насолод-
жується радістю прийдешнього Царства, то є більш умо-
тивованою і сповненою неабияким бажанням увійти туди. 
Отже, працюймо Силою Святого Духа над тим, аби Церк-
ва вже сьогодні була передсмаком прийдешнього Божого 
Царства! Поставмо перед собою мету: нехай будь-яка лю-
дина розпізнає, що Ісус править у Своїй Церкві. Присут-
ність Ісуса Христа у Церкві можна розпізнати за такими 
ознаками:

 Глухі, німі й сліпі зціляються – за допомогою Ісуса ми 
долаємо все, що перешкоджає нашому спілкуванню і до-
брим стосункам з ближнім;

 Обвинувачі мовчать (Єремія 8, 9), ніхто більше не веде 
мову про помилки, які Ісус простив;

 Дискусіям про те, хто більший, покладено край; кожен 
з нас виявляє готовність служити ближньому (Від Марка 
9, 34-35);

 Людські відмінності нехтуються, якщо важливо пле-
кати єднання у Христі (Галатів 3, 28);

 Турбота про духовне не замінюється уболіванням про 
матеріальний добробут (Від Марка 8, 14-18).

CЛОВО І ВІРА | НАШЕ ВЧЕННЯ
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

Спитайте закоханого підлітка, який 
щойно три години листувався зі 
своєю коханою  по смартфону, чи 
робив він це з любові чи з примусу. 

Він здивовано подивиться на вас і впевнено 
скаже: «Звичайно, з любові!» Батьки й пси-
хологи можуть тут сперечатися: «До цього 
змушують їх гормони». Усе залежить від 
ставлення людини: чи вірить вона в істинну 
любов, а чи дотримується думки, що щось 
(або хтось) «змушує» підлітків любити. 

Є речі, однак, які можна легко зрозуміти. 
Якщо батьки кажуть своїм чадам: «Поки ви 
сидите за нашим столом, то робитимете те, 
що вам скажуть!», то це питання вирішуєть-
ся легко – однак, воно не має нічого спіль-
ного з любов᾽ю, бо виконується з примусу. 
Те саме стосується дітей. Якщо вони вима-
гають від батьків: «Або ви подаруєте мені на 
Різдво новий смартфон, або вам доведеться 
святкувати без мене!» - то це шантаж, який 
також підпадає під категорію примусу.

Люди наділені правом вільного вибору: 
ставитися один до одного з любов᾽ю або 
чинити тиск. Частина даної нам Богом сво-
боди полягає у тому, аби зробити свій влас-
ний вибір. Господь просив Своїх послідов-
ників проявляти любов один до одного, яку 
Він проявляв до них. Ісус пропонує Свою 
любов: «Прийдіть до Мене всі втомлені й 
обтяжені, і Я облегшу вас». Він наділяє нас 
правом вільного вибору: прийняти або не 
прийняти Його любов.

Учнів, які покинули гурт і вирушили в 
Еммаус, ніхто не сковував ланцюгами й си-
ломіць не повертав назад. Ісус супроводжу-
вав їх, Він виявляв до них Свої любов і при-
хильність, а потім святкував з ними вечерю.

Неможливо любити з примусу. Любов і 

примус (чи насильство), як правило, виклю-
чають одне одного. Ісус закликав Своїх уч-
нів іти вслід за Ним. Він не наказував їм йти 
за Ним чеканним кроком. У них було пра-
во вільного вибору. Ми читаємо також про 
те, що деякі учні не пішли вслід за Ісусом. 
Я особисто вирішую, за ким мені йти. Я по-
передньо думаю, зважую наслідки, наводжу 
довідки чи отримую пораду. У мене право 
відносно вільного вибору. 

Якщо людина віддає мені наказ, то поз-
бавляє мене цієї свободи; щонайменше, в 
очах людини, що віддає цей наказ. Тоді мені 
не треба більше розмірковувати, зважувати 
чи шукати поради. Бо замість цього є при-
мус, за яким стоїть погроза зазнати насилля 
чи понести гіркі наслідки.

Якщо я не виконую того, що роботода-
вець вимагає від мене, то я ризикую втра-
тити роботу. Якщо співробітниця банку не 
робить того, що їй велить грабіжник, то 
ризикує втратити своє життя. У будь-якій 
армії існує суворе покарання за відмову ви-
конувати наказ. У ній вимагають слухняно 
виконувати накази.

Господь просив учнів виявляти любов до 
ближнього, яку Він теж проявляв. Примус 
і насильство, прояви жорсткого обмеження 
волі, - це щось протилежне до любові. Чи 
бажаємо ми виконувати волю Ісуса? Якщо 
так, то стежмо за своїми словами. Як ми роз-
мовляємо з ближнім? З любов᾽ю, наділяючи 
його правом вибору, - чи застосовуємо силу 
й примус і вимагаємо слухняно виконувати 
наказ? Можливо, ми ображаємо, приму-
шуємо чи шантажуємо його?

Господь запрошує усіх нас проявляти 
любов – навіть у тому, як ми розмовляємо. 
Вибір за тобою. 

З примусу 
                  чи з любові?
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ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД

Мені було 39 років, коли 
під час відпустки з сім᾽єю 
мене вразив гострий біль в 
спині. Обстеження в лікар-

ні виявило «плеврит», і мені довелося 
лікуватися. Однак, лікування нічого не 
дало і мені порадили повернутися до-
дому й звернутися до свого лікаря. Він 
спочатку підтвердив діагноз. А згодом 
з’ясувалося, що він був хибним. 

У неділю, коли я почувала себе пога-
но, мене відвідав священик і ми разом 
відсвяткували Святе Причастя. Згодом 
моя ліва нога ставала дедалі холодні-
шою, змінилася в кольорі й з᾽явився 
різкий біль у паху. Я потрапила у лікар-
ню, де з’ясувалося, що по ній протікає 
лише незначна кількість крові. Мені 
поставили діагноз «тромбоемболію ле-
геневої артерії» і призначили операцію. 
Лікарі уважно доглядали за мною до 
проведення операції. Вони, як і я, пе-
реживали за моїх неповнолітніх дітей, 
яким виповнилося тоді вісім і тринад-
цять років. Лікарі, імовірно, не були ціл-
ком упевнені, що я перенесу операцію.

Коли мене привезли в операційну, то я 
знала, що за мене інтенсивно моляться, 
і раділа, що отримала прощення гріхів.

Після операції все ще існувала загро-
за, що тромби можуть увірватися, тому 
я протягом декількох днів лежала в ліж-
ку з піднятою ногою. Я неабияк хвилю-
валася за своїх дітей. Якщо я помру, то 
хто буде опікуватися ними? Чи будуть 
мої діти й надалі рости у вірі? Думки 
про це неабияк турбували мене. Я не 
переживала за себе, адже знала, що по-
траплю в Божі руки й зі мною все буде 

гаразд. Але що буде з моїми чоловіком 
і дітьми? 

Після того як мене виписали з лікарні, 
мене все ще переслідувало почуття не-
впевненості. Спочатку я не могла відві-
дувати богослужіння, бо треба було 
знову вчитися ходити. Лікарі радили 
«лежати й бігати», замість «стояти й си-
діти». Під час богослужіння я знаходи-
лася в кімнаті для священнослужителів, 
де можна було туди-сюди ходити.

Я не раз шукала в Біблії слова втіхи, 
надії й запевнення. Одного разу мені 
відкрилися слова з 2-ї книги Царів про 
події, що були пов’язані з пророком 
Єзекіїлом, якого Бог зцілив і він прожив 
ще 15 років. Я з вірою прийняла ці сло-
ва і надіялася, що до того часу мої діти 
стануть дорослими й самостійними. І 
раптом я відчула полегшення.

Через 14 років я захворіла на рак. 
«Мій час доходить до кінця», – поду-
мала я. Мої діти були доглянуті й стали 
дорослими. Якщо на це Божа воля, то 
Він потурбується і про мого чоловіка. Я 
спокійно дивилася у майбутнє. Однак, 
мій настоятель наполягав на іншій дум-
ці: «Прийми рішення: «Я бажаю оду-
жати» і борися». Його слова спонукали 
мене до роздумів й були для мене не-
очікуваними. Я прийняла його пораду і 
після пережитих труднощів відчула, як 
молитви моїх братів і сестер і благосло-
вення, немов стіна, оточували й захища-
ли мене.

З Божою поміччю я одужала. З тих пір 
пройшло 25 років. Згодом, упродовж 16 
років, я доглядала за своїм невиліковно 
хворим чоловіком.

Г. А.

Спаситель 
турбується 
про тебе

«... не знаєте бо ні дня, ні 

години» – у правдивості цих 

слів з Євангелія від Матвія 

25, 13, які стосуються завер-

шення людського життя, 

переконалася наша сестра 

по вірі.
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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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Книга книг: Біблія
У період між 1200 роком до Р. Х. і кінцем 1-го століття були написані тексти, у яких 
оповідається історія Бога з людьми. Святе Писання передає Божу волю.

Відкрита Біблія
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СТАРИЙ ЗАПОВІТ охоплює 39 книг, найдревніші з 
яких були написані близько 1200 р. до Р. Х.. Отже, їхній 
вік становить близько 3200 років. Найбільш «ранні» 
книги Старого Завіту виникли незадовго до народжен-
ня Ісуса Христа. До творів Старого Завіту входять:

 п’ять книг Мойсея, книги Ісуса Навина, Суддів, 
Рут, чотири книги Царів, дві книги Хронік, а також 
книги пророків Ездри, Неємії, Естер (історичні книги);

 книга Іова, Псалми, Приповідки, Проповідника і 
Пісня Пісень (поетичні книги)

  17 пророчих книг
Старий Заповіт виник між IX і II століттями до Р. Х. 

У ньому були записані історії, які раніше передавалися 
з вуст в уста. До них відносяться деякі древні писан-
ня, що сягають часу Мойсея. Вибір і порядок біблійних 
книг (канон) прийняли в кінці I-го століття після Р. Х. 

Однак, пройшло декілька століть, перш ніж Старий За-
повіт набув приблизно такого вигляду, яким ми знаємо 
його сьогодні. 

НОВИЙ ЗАПОВІТ складається з 27 книг:
 з чотирьох Євангелій (Від Матвія, Від Марка, Від 

Луки і Від Івана) і Діянь Святих апостолів (історичні 
книги);

 з 21 послання (повчальні книги)
 і з Одкровення Івана (пророча книга).

Найбільш «ранні» книги Нового Завіту виникли в се-
редині I-го століття після Р. Х. Лише через 300 років, у 
367 році, Афанасій Олександрійський затвердив канон 
Нового Завіту. Тобто, він прийняв рішення, які книги і 
в який послідовності мають бути включеними в Новий 
Заповіт.                                                                               Ред.

НС, 3/2020 17
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Міа стоїть перед книжковою поличкою і міркує: яку б книгу почитати 
татові їй перед сном? Історії про коней? Або книгу про чарівника? У неї 
така блискуча лілова обкладинка. Раптом підходить тато і пропо-
нує: «А чи не почитати чи нам знову твою дитячу Біблію?» Деякі 
біблійні історії дуже подоба-
ються Мії. Інші здаються їй 
моторошними й викликають 
неабиякий страх. Тому Мія 
все ж бере з полиці книгу про 
чарівника. 

Чи можеш ти пояснити 
мені Біблію?

         БІБЛІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ

ПРО АВТОРА: Марайке Фіннерн є фахівцем 

спеціальної педагогіки з математики, музики й 

релігії. Вона працює вчителем і шкільним духов-

ним наставником в одній із початкових шкіл м. 

Гамбурга (Німеччина). М. Фіннерн проводить, 

окрім цього, заняття з релігії з дітьми своєї  гро-

мади й очолює окружний дитячий хор.
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Дитина, яка виросла на біблійних історіях, 
ймовірно, пам᾽ятає ще деякі ілюстра-
ції з Біблії. Це були красиві малюнки з 
улюбленої дитячої Біблії або страшні зо-

браження, які в дитинстві неабияк заворожували, 
і знову й знову привертали до себе увагу. Це були 
образи, народжені власною фантазією, наприклад, 
палаючий терновий кущ, потоп чи земля з масля-
ними берегами й молочними ріками. З роками, 
коли дитяче уявлення змінювалося чи приходили 
сумніви, то ці образи мінялися. Щоправда, було 
забавно розуміти, що, будучи дитиною, ти сприй-
мав щось невірно чи надто буквально.

Пояснювати історії

Частково подібні непорозуміння призводили й до 
відмови від усього біблійного. Особливо якщо у ко-
гось у дитячому віці сформувалося почуття прови-
ни, з яким він не зміг упоратися («Ісус зазнав на хре-
сті неймовірні болі, бо я неслухняний»), то останнім 
виходом для такої людини була повна відмова від не-
стерпної віри й небажання мати надалі з нею справу. 
Тому дітям треба надавати можливість не тільки слу-
хати біблійні історії, а й вести бесіди про них. Особ-
ливу увагу треба приділяти ілюстраціям, які відобра-
жають біблійні історії. Вони завжди є інтерпретацію 
Святого Писання. Тому мають неабиякий вплив на 
дитину. Якщо ілюстрації, як нам здається, є для ди-
тини жорстокими, то квапливе перегортання сторін-
ки з поясненням, що діти є ще надто малими, аби 
зрозуміти їх, можуть викликати ще більший інтерес, 
хоча їх дітям дійсно важко зрозуміти. Замість ховати 
від дітей такі ілюстрації, дорослий має присвятити 
особливо багато часу для докладної відповіді на ди-
тячі запитання.
      У Біблії є безліч історій, які є для дітей лячними. 
Історія про те, як Бог звелів винищити цілий народ, 
включаючи дітей і домашніх тварин, може налякати 
дітей. Переважна більшість дорослих намагаються 
не читати дітям подібні історії. А якщо дорослі ви-
падково натрапляють на таке місце в Біблії, то опу-
скають його або з абсолютно добрими намірами 

трактують його по-іншому. Досвід показує, що діти,
які все ж випадково натрапляють на такі страшні 
місця Біблії, частково реагують дуже несподівано. 
Відомий теолог повідомляв, приміром, що він сам, 
будучи маленьким хлопчиком, приніс своєму бать-
кові ніж, аби той пожертвував ним, як батько Ісаа-
ком, і довів Богові свою слухняність. З іншого боку, 
трапляється і так, що дитина з історії про Ноя ви-
носить для себе думку не про те, що Бог у чудовий 
спосіб рятує слухняних, а страхітливе уявлення про 
гнівного Бога, Який бажає утопити його. Для дітей 
принципово важливо, аби зло знайшло покаран-
ня. Їх не лякає жорстокість покарання, якщо таким 
чином відновлюється світовий порядок. Тому злого 
вовка з казки можна начинити камінням й утопити. 
Дитину, навпаки, швидше виб᾽є з колії повідомлен-
ня про те, що вовка просто відпустили. Окрім цього, 
якби історія представляла Бога як несправедливого 
й непослідовного, то викликала б у дитини  значну 
невпевненість. Тоді у дитини можуть з᾽явитися стра-
хи, з якими годі впоратися.
 
Про що йде мова?

Є багато причин, чому біблійні історії так важко 
сприймаються перш за все дітьми: по-перше, біблій-
ні тексти адресовані, як правило, не дітям, а – дорос-
лим. Діти дуже далекі від турбот й моральних нега-
раздів, які непокоять дорослих. Окрім цього, біблійні 
тексти є надто древніми і виникли в середовищі куль-
тур, які навіть нам, дорослим, є чужими. Сьогодні 
переважають зовсім інші уявлення про світ, у які ми 
маємо інтегрувати древні історії. Сьогодні ми нав-
ряд чи можемо зрозуміти суспільні норми тодішньої 
епохи. Окрім цього, у Біблії міститься безліч мовних 
і містичних образів для пояснення Божественного 
чи майбутнього. Ісус також вдавався до образних 
порівнянь, аби передати Своїм учням уявлення про 
Боже Царство, інакше вони Його не зрозуміли б. Од-
нак дітям важко образно мислити, вони розуміють 
образи буквально.
     Коли діти просто слухають біблійні історії й при 
цьому розглядають малюнки, то в них формується 
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відповідна віра. Тому треба вести з ними бесіди про 
біблійні історії. Діти потребують дорослого супрово-
ду, який допоможе їм створити зв᾽язок між біблій-
ними історіями та сьогоденням. Тоді вони крок за 
кроком зможуть краще
зрозуміти абстрактну віру й знайти посильне їхньо-
му розумінню уявлення про Бога та про Його Цар-
ство. І Біблія буде не просто книгою казок і серед 
інших порошитиметься на полиці. Навпаки, тоді 
дитина познайомиться з Біблією як з найціннішим 
скарбом, завдяки якому твориться прекрасна віра. 

Допускати питання

     Вирішальний вплив на перше враження дитини 
від будь-якої біблійної історії має людина, яка читає 
або розповідає її. Якщо людина позитивно налашто-
вана до біблійних історій, відкрита до нових знань, 
не уникає питань і порається з сумнівами, то й ди-
тині буде набагато легше сприймати біблійні історії, 
аніж коли вона слухатиме історію в атмосфері на-
пруження і відчуватиме щось негативне. Тому важ-
ливо, аби оповідач сам зрозумів біблійну історію 
та її основну думку. Окрім цього, біблійна історія 
не повинна викликати емоції, з якими дорослий 
оповідач не може впоратися. Наприклад, у скорботі 
немає нічого негативного. Але якщо вона викликає 
почуття безпорадності й сумнівів, то може неабияк 
обтяжити слухача-дитину. Якщо доросла людина 
хоче розповісти дитині певну біблійну історію, то не 
повинна боятися, що не дасть відповіді на можливі 

дитячі запитання. Не слід також пригнічувати свої 
сумніви щодо певних аспектів віри. Усе залежить від 
того, як дитина реагує на них. Якщо дитина бачить, 
що нерозуміння певної ситуації чи певні сумніви не 
розхитують віру дорослого, то швидше зрозуміє, що 
питання здатні поглиблювати віру. Так згодом їй буде 
легше збагнути, що навіть дорослі не в змозі повні-
стю збагнути Бога.

Марайке Фіннерн

Читати й вести бесіду з дітьми про Біблію допомагає 
їм збагнути Бога, Його Царство й отримати віру. Треба 
дуже чутливо читати дітям страхітливі історії і розгля-
дати з ними моторошні ілюстрації.

Дитячий журнал за березень 
2020 року присвячений
темі «Біблія»

               Часопис для дітей – видавництво  Новоапостольської церкви   |   № 3, березень 2020 р.
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НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | АПОСТОЛ В ОКРУГАХ УКРАЇНИ

Семінар Апостола А. Будника щодо концепції 
«Розуміння сану НовоАпостольської церкви» 
і Святі Запечатання в Івано-Франківську

25 травня 2019 року Апостол Анатолій Будник проводив у церкві громади 
Івано-Франківська семінар для служителів НовоАпостольської церкви округу 
«Україна-Захід». Темою семінару було поглиблене ознайомлення з  концепцією  
«Розуміння сану Новоапостольської церкви». Подібні семінари Апостол про-
водив зі служителями округів «Україна-Центр» та «Україна-Схід». Після спіль-
ної молитви Апостол розпочав семінар і зокрема наголосив:: «9 квітня 2019 
року відбулася пряма трансляція відео-звернення Першоапостола Жана-Люка 
Шнайдера, під час якого була представлена  концепція «Розуміння сану Но-
воапостольської церкви». Запис цього відео-звернення відбувався 25 березня 
2019 року в церкві громади Дессау /Німеччина.  На початку  свого відео-звер-
нення, - продовжував Апостол, - Першоапостол вів мову про те, що у Катехі-
зисі Новоапостольської церкви (НАЦ) чітко окреслені поняття (дефініції) 
«Розуміння церкви» і «Розуміння Таїнств». Однак, до Катехізису не ввійшов 
ґрунтовний виклад концепції «Розуміння сану». Вирішили згодом у рамках 
Зібрання Окружних апостолів та, погодивши з усіма апостолами світу, продов-
жити працю над розробкою цієї концепції. Після її остаточного затвердження 
на Зібранні Окружниха апостолів Першоапостол Ж.-Л. Шнайдер звернувся 
у прямому ефірі до всіх служителів Церкви, а також братів і сестер Європи, 

аби надати розгорнуті пояснення. Спочатку Першоапостол коротко зупинився на викладених у Катехізисі важливих 
церковних поняттях: «сан», «служіння» й «ординація» («зведення у сан»). Потім він перейшов до детального викладу 
концепції «Розуміння сану Новоапостольської церкви» й зокрема 
підкреслив, що у церкві тепер існують тільки три сани: апостол, свя-
щенник і диякон, які наділені відповідними повноваженнями. Це 
значно спрощує душпастирську й організаційну діяльності церк-
ви. Відтепер служителів церкви для виконання керівних функцій 
наділяють дорученням, а їхніх помічників – призначенням.  Отже, 
дорученнями наділяють служителів, які виконують керівні функції. 
До них відносяться: Першоапостол, Окружний апостол, апостол, 
настоятель округу (окружний старійшина) і настоятель громади. 
Їхнім помічникам у майбутньому даватимуть призначення. За при-
значенням працюють: Помічник Першоапостола, Помічник Окруж-
ного апостола, апостол-Лідер, єпископ, заступник настоятеля окру-
гу, заступник настоятеля громади. 

Наділення дорученням відбувається наступним порядком: слу-
жителя, який передбачений для виконання керівної функції, кли-
чуть до вівтаря. Під час звернення до нього наголошують на обсязі 
його завдань і функцій; після його згоди виголошують молитву, по-
тім він стає навколішки та в Ім᾽я Триєдиного Бога на нього кладуть 
руки і таким чином передають освячення й благословення для ви-
конання поставлених перед ним завдань і функцій. Наділення дору-
ченням відбувається наступним порядком: ПершоАпостол наділяє 
дорученням Окружного апостола; Окружний апостол – настояте-
ля округу (окружного старійшину); 
Апостол (або священник за його до-
рученням) – настоятеля громади.

Для призначення служителя також 
кличуть до вівтаря, під час звернен-
ня до нього наголошують на обсязі 
поставлених перед ним завдань; піс-
ля його згоди виголошують молитву 
і потім потиском руки призначають 
його на виконання  цих завдань і 
функцій. Наділення призначенням 
відбувається наступним порядком: 
Першоапостол дає призначення 
Помічникові Першоапостола і Поміч-
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Богослужіння  Апостола А. Будника у Запорізькій області
У суботу, 23 листопада 2019 року, Апостол проводив богослужін-

ня у невеличкій громаді села Нове біблійним біблійною цитатою з 
Євангелія від Матвія 5, 3: «Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство 
Небесне». «Блаженні духом» - це люди, які відчувають потребу у 
Святому Духові (Богові): смиренні, позбавлені гордині, які молять-
ся і сподіваються на милість Бога, а також сповнюються Його бла-
женством, радістю і щастям.

Після богослужіння брати й сестри радісно провели час у спіл-
куванні з Апостолом: вони розповідали про своє життя, задавали 
питання, з інтересом слухали Апостола. Під час чаювання сестри 
гостинно пригощали Апостола своєю кулінарною випічкою.

У неділю, 24 листопада 2019 року, Апостол провів богослужін-
ня у громаді Запоріжжя. В основу цього богослужіння він поклад 
біблійну цитату з Євангелія від Матвія 13,44-46 «Царство Небесне 
подібне до скарбу, захованого в полі, що його чоловік, знайшовши, 
ховає, і, радіючи з того, іде й продає все, що має, а купує те поле. 
Подібне ще Царство Небесне до купця, що шукає добрих перел. 
Знайшовши одну дорогоцінну перлину, йде, продає, все, що має, 
і купує її».

Під час богослужіння Апостол здійснив Запечатання Святи Ду-
хом для 3-х осіб і дарував благословення з нагоди 40-річного шлюб-
ного ювілею («рубінове весілля») окружному старійшині Тарану 
Олександру та його дружині Тетяні. Після богослужіння громада 
радісно вітала ювілярів.

никові Окружного апостола; Окружний апостол  (за дорученням Першоапостола) – апостолові-Лідеру та єпископу; 
Апостол – священникові, який надає допомогу настоятелю округу, а також священникові, який надає допомогу на-
стоятелю громади. Як виняток, це дійство проводить священник за дорученням Апостола. Усі служителі, яких досі 
ординували (зводили в сан) продовжують перебувати в цьому сані і зберігають його навіть після виходу на заслужений 
відпочинок. Цей порядок запроваджується після П᾽ятидесятниці 2019 року». 

Наступного дня, у неділю, 26 травня 2019 року, Апостол А. Будник провів святкове богослужіння у громаді Іва-
но-Франківська, на яке запросили братів і сестер з громад Долини, Калуша й Бурштина. В основу цього богослужіння 
Апостол поклав слова з 1-го Послання Апостола Івана 1, 8-9: «Коли ми кажемо, що гріха не маємо, то ми самих себе 
обманюємо, і правди в нас немає. Якже ми визнаємо гріхи наші, то Він – вірний і праведний, щоб нам простити гріхи 
наші й очистити нас від усякої неправди». Після проповіді та перед кульмінацією богослужіння – молитвою «Отче 
наш», виголошенням прощення  гріхів і святкування Святого Причастя – Апостол покликав до вівтаря одинадцятьох 
дорослих гостей громади, а також мати, нашу сестру, Коляно Світлану та батька Володимира з донькою Евелін, якій 
виповнилося лише 2 місяці, аби звершити таїнство Святого Запечатання. Таку велику кількість гостей, які стояли біля 
вівтаря для здійснення цього важливого таїнства, громада не бачила ще з часу приїзду перших місіонерів. Цей святе 
дійство викликало неабияку радість у громади; адже сім᾽я Божих дітей значно поповнилася. Тепер вони разом з нами 
очікуватимуть та готуватимуться до обіцяного Ісусом Дня Другого Пришестя. Після богослужіння громада тепло віта-
ла своїх нових братів і сестер.
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НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | АПОСТОЛ В ОКРУГАХ УКРАЇНИ

Поїздка Апостола А. Будника в Одеську область
З 25 до 27 жовтня 

2019 року Апостол Ана-
толій Будник провів 
богослужіння в грома-
дах Одеської області, 
зокрема у селах Гольма, 
Доброолександрівка 
та в Одесі. На всіх бо-
гослужіннях Апостола 
супроводжував насто-
ятель одеської громади 
євангеліст Олександр 
Блашкевич. У громадах Гольма і Доброолександрівка він регулярно проводив богослужіння і опікувався прихожанами. 
Цього разу брати й сестри цих громад були дещо засмучені, адже це було останнє богослужіння за участі євангеліста 
Блашкевича, адже він виходить на заслужений відпочинок.

27 жовтня 2019 року Апостол А. Будник проводив також бо-
гослужіння в Одесі біблійною цитатою з Діяння 13, 22: «Та Бог 
настановив їм царем Давида, якому так засвідчив: Я знайшов 
Давида, сина Ессея, чоловіка Мені до серця, що виконає всю 
Мою волю». Апостол навів приклад Давида як взірець вірності 
служіння Богові. У зверненні до євангеліста Блашкевича Апо-
стол висловив йому вдячність за служіння і відзначив його 
відданість Господу, любов, терпіння і чуйне ставлення до па-
рафіян.

Олександр Блашкевич у 2002 році був ординований у сан ди-
якона, а в 2003 - у сан священика для громади Харкова. У 2005 
році Апостол Ценкер доручив йому бути настоятелем громади 
Одеси, де в той час ще не було священника. Євангеліст Блаш-
кевич разом з дружиною переїхав до Одеси. Уважний, м᾽який 
і добрий священнослужитель одразу завоював довіру і любов 
прихожан. Упродовж майже 15 років він з любов᾽ю служив 
братам і сестрам, підтримував їх у нелегких життєвих ситуа-
ціях. Багато щирих і добрих слів подяки й любові звучало від 
братів і сестер; вони підносили подарунки на пам᾽ять і бажали 
йому багато сил і здоров᾽я ... У багатьох людей на очах бриніли 
сльози.

На цьому Богослужінні Апостол ординував Олексія Акулича 
у сан диякона як помічника священника Лапчинського.
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??            ТЕСТИ  НА  ЗНАННЯ  БІБЛІЇ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
У мальовничій місцевості Східного Тіролю розташоване містечко Фір-
ген. Фірген, його ще називають «Мерано Східного Тіролю», засилили ще 
за декілька століть до Різдва Христового. Назва містечка має, ймовірно, 
слов’янське походження й означає дещо схоже на «сонячне містечко». 
Прийнявши християнську віру ще в епоху Раннього Середньовіччя, у XII 
ст. містечко увійшло до складу графства Герц, де для оборони території 
звели фортецю Рабенштайн. Побудована в 1456 році графами фон Герц 
у стилі пізньої Готики Церква Діви Марії Сніжної знаходилася у місь-
кій частині Обермауерна. Уся церква оздоблена розкішними фресками. 
На них зображені зокрема страсті Христові й епізоди з дитинства Ісуса. 
Для написання фресок графи фон Герц найняли живописця епохи пізньої 
Готики – Сімона фон Тайстена (бл. 1450/1455; † бл 1515). У 1495 році Сі-
мон фон Тайстен створив фрески на хоровому просторі Обермауерна, які 
належать до його  найвизначніших шедеврів. На нашій ілюстрації зобра-

жено уведення Ісуса до храму, де Симеон взяв Дитятко Ісуса на руки й мовив Марії: «Та й тобі самій меч прошиє 
душу, – щоб відкрились думки багатьох сердець» (Від Луки 2, 35) – ці слова написані латинською мовою зверху 
на полотнищі. ЯКА ПОДІЯ, ЗГІДНО З ЄВАНГЕЛІЄМ ВІД ЛУКИ, ПЕРЕДУВАЛА УВЕДЕННЮ ГОСПОДА У ХРАМ? 

(Відповідь див. На стор. 2) 

1. Яка з біблійних книг називається «Вихід»? 
А 2-а книга Мойсея
Б  2-а книга Царів 
В 2-а книга Хронік 
Г 2-а книга Солунян

2. Скільки глав має Послання до Колосян?
А три
Б чотири
В п’ять
Г сім

3. Ким був Навуходоносор? 
А  римським імператором
Б  членом роду Левітів
В  улюбленцем при дворі фараона
Г  вавилонським царем

4. Якому німецькому поету належить збірка віршів на 
біблійну тематику під назвою «Пальмові віття»?
А Генріх Гейне 
Б  Герман Гессе
В  Карл фон Герок
Г Мартін Лютер

5. Хто написав слова пісні «Найпрекрасніший і святий» (№ 
27)?
A Йоганн Данієль Фальк
Б Вільгельм Еразмус Арендс
В Мені П. Фергюсон
Г Йоганн Готтфрід Ерман

6. Як звали третього сина Адама і Єви?  
А  Сім
Б  Сем
В  Хам 
Г  Іоас

7. Яке ім’я означає «почутий Богом»?
А Яків
Б  Самуїл
В Лаван
Г  Дан

8. Кого із названих осіб Ісус Христос протиставляє в одній 
зі Своїх притч?
А Ірода і Лазаря
Б солдата і селянина
В царя і слугу 
Г фарисея і митаря

9. На якій мові (переважно) був спершу написаний Старий 
Заповіт?
А  на німецькій
Б  на давньоєврейській
В  на латинській
Г  на грецькій

10. Звідки походив Першоапостол Ріхард Фер?
A з Південної Німеччини
Б з Тюрінгії
У з кантона Берн (Швейцарія)
Г з кантона Цюріх (Швейцарія)
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