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Викинути геть!

Ти підходиш до холодильника, виймаєш 
банку, відкриту зовсім недавно, і бачиш: 
на краю банки утворилося трохи цвілі. 
Зовсім трохи, ледь помітна біла плямочка 

розміром із шпилькову головку. Спочатку думаєш: 
цвілі небагато – шкода викидати всю банку. Але ж 
ти добре знаєш: ледь помітний пліснявий грибок 
свідчить про те, що його спори поширилися по 
всій банці. Тому краще викинути її геть!

Інколи помічаєш: у серці затаїлася крихітна об-
раза, невеличке розчарування, незначна гіркота. 
Що робити з цим? Адже, окрім цієї дрібниці, усе 
інше в повному порядку! Увага: невеличкий гнів 
заражає все життя з вірою, незначна образа на-
довго змінює твоє ставлення до братів і сестер, до 
священнослужителів й, у решті решт, – до Бога. Мі-
зерне зло, немов цвіль чи закваска, пронизує цілко-
вито все. Тому його треба негайно викинути геть! 

Імпульс із богослужіння Першоапостола



НС, 6/20204

Місто Іст-Лондон у Східно-Капській 
провінції Південно-Африкансь-
кої Республіки, з’єднане зі світом 
через річковий порт, який лежить 

у гирлі ріки Баффало в Індійському океані. 
У 1836 році британські війська заснували на 
ньому військовий пост, що служив для солдат 
важливим укріпленим опорним пунктом. У 
1848 році це місто, що вабило багатьох німець-
ких переселенців, отримало назву Іст-Лондон. 
Порт міста – це єдиний комерційний річковий 
порт Південної Африки. Він надає також при-
чали величезним круїзним лайнерам. Звідти 
туристи одразу потрапляють у центр міста, де 
із захопленням розглядають визначні пам’ят-
ки культури, до яких, приміром, належать: 
Іст-Лондонський музей, Іст-Лондонський 
акваріум чи Сад пам’яті Стіва Бико. Його за-
кладено на честь борця за громадянські права 
Стіва Бико та інших активістів, які виступали 
проти расової сегрегації та дискримінації. У 
кінці XIX століття в Іст-Лондоні виникла пер-
ша на африканському континенті Новоапо-
стольська громада. На фотографії зображено 
будинок, у якому жив її настоятель, євангеліст 
Карл Кліббе. Він оселився в Іст-Лондоні у 1889 
році. 

K.Л.

4 НС, 6/2020

Іст-Лондон
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БОГОСЛУЖІННЯ В ІСТ-ЛОНДОНІ /
ПІВДЕННА АФРИКА

ДАТА: 15 грудня 2019 року
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Міжнародний кон-
грес-центр
ЦИТАТА З БІБЛІЇ: Римлян 8, 25
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Хваліте Господа!»(№ 222 
у німецькомовному пісеннику)
СУПРОВІД: Окружний Апостол Джон Кріл, 
помічники Окружного Апостола Жуан Міссел, 
Патрік Мхваназі, Роберт Нсамба 
й Апостоли Жак Кроньé, Марк Дідрікс, 
Джеррі Жубер, Жером Мінтур, Теренс Нене, 
Обрі Пейдж і Брайан Сватбуі

СЛОВО І ВІРА  |  У ЦЕНТРІ УВАГИ
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Д орогі брати й сестри, дозвольте мені від ва-
шого імені подякувати хорові. Щойно вико-
наною піснею він висловив наше велике ба-
жання: «Бажаю бути, як Ісус». Саме для цього 

ми зібралися тут сьогодні. Це – мета нашого життя. На-
ставлені Святим Духом, ми відкрили для себе Ісуса; і чим 
більше ми спізнаємо Його, тим більше розуміємо, що Він 
величний; тим більше кріпне наше бажання бути такими, 
як Ісус. 

Ми відзначаємо Адвент і віддаємо шану Божій любові, 
а також згадуємо про те, що Ісус, Божий Син, став, як ми, 
Людиною; це робить можливим, щоб і ми ставали такими, 
як Він. Божий Син у Своїй досконалості, славі й владі, з 
любові до нас став Людиною. Він прийшов на землю, на-
родився і був Дитиною повністю залежним від Своїх бать-
ків. Уявіть-но, Ісус, Який був досконалий, Який мав владу 
й славу! Ісус, Усезнаючий, став Людиною, став Дитиною, 
Яка мало що знала. Він ділив з нами людську долю й інші 
земні негаразди.

Наша  надія

І сус, Славний, взяв на Себе страждання і слабкості 
людського життя. Йому довелося зносити несправед-
ливе ставлення до Себе й бути незаконно засудже-
ним. Йому, демонструючи Свою любов до нас, дове-

лося померти. 
Отже, у час Адвенту прославляймо любов Бога, яка ро-

бить нас спроможними ставати такими, як Ісус, Який, як і 
ми, став Людиною.  

Ісус переміг смерть і сатану, Він звершив те, на що ми 
ніколи б не спромоглися. Він виявив досконалий послух і 
дозволяє нам брати участь у здобутому Ним, у Його пере-
мозі й отримати вінець слави.

Він не очікує від нас, аби ми звершили те, що Він, бо знає, 
що ми на це неспроможні.  Однак, Він каже нам: «Якщо ти 
віриш у Мене, якщо ти слідуєш за Мною, то отримаєш те 
саме, що Я. Ти можеш скористатися Моєю жертвою і Моїм 
послухом. І ти знаєш, що Я прийду вдруге, аби взяти тебе 
до Себе, щоб і ти міг бути там, де Я».

Хіба це не причина виявляти вдячність Ісусові Христові, 
нашому Господові?

Ми бажаємо бути такими, як Він, бажаємо ввійти в Його 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Якже ми сподіваємося, чого не бачимо, 
очікуємо Його витривало».

Цитата з Біблії: Римлян 8, 25
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Царство – це наша надія. 
Апостол Павло мовив у нашій біблійній цитаті: «Якже 

ми сподіваємося, чого не бачимо, очікуємо Його витрива-
ло».

У час Ісуса люди чекали на Месію і були переконані, 
що посланий Богом Месія стане Царем, що Він відновить 
Царство Ізраїлю і прожене ворогів; що Він звільнить їх від 
римлян і принесе країні мир і добробут. Саме таку надію 
вони плекали і покладалися на обітницю, яку Бог дав ца-
реві Давидові (2-е Самуїла 7, 12–14), а також очікували, 
що вона виповниться. 

І ось прийшов Месія, Ісус Христос, але вони були роз-
чарованими, бо Він чинив щось не те: Він звіщав їм про 
невидиме Царство, на яке вони не чекали. 

Ісус приніс їм спасіння, але від істинного й небезпечно-
го ворога, від зла. Він обіцяв привести їх у Своє Царство, 
у невидиме Царство, у яке було годі прийти так просто: 
«Ти не можеш увійти у нього таким, яким ти є; для цього 
тобі треба отримати інше тіло; для цього тобі треба мати 
спасіння і лише тоді ти зможеш осягнути мир, радість і 
вічне життя». Багатьом людям звістка Ісуса не подоба-
лося, однак була до вподоби тим, які йшли вслід за Ним, 
приймали Його звістку й казали: «Ми хочемо ввійти у віч-
не Царство!»

Це – також наша надія. Ми бажаємо здобути не земне 
царство чи земне благополуччя, а ввійти в Боже Царство, 
й отримати вічне життя, насолоджуватися істинними й 
нетлінними миром і радістю. 

Це не означає, що ми не надіємося на Господню допомо-
гу в нашому повсякденному житті. Ми, звісно, звертаємо-
ся до Господа і просимо, аби Він допоміг нам вирішувати 
наші проблеми. Ми не раз отримували від Нього допомогу 
в своєму житті. Однак, ми знаємо, що ця допомога є обме-
женою. 

І сус зціляв багатьох хворих, але невдовзі їм довелося 
померти. Померли також і ті люди, яких Ісус воскре-
сив. Вони, щоправда, отримали Його допомогу в своє-

му земному житті, та вона була обмеженою, бо вони про-
довжували перебувати під владою зла й під наслідками 
гріхопадіння, тому їм довелося померти. 

Це саме стосується і нас з вами. Ми приходимо до Госпо-
да й просимо в Нього про допомогу; і якщо ми покладає-
мося на Нього, то він дарує нам її. Він не забуває про нас. 
Однак ця допомога є обмеженою.

Всеохоплююче спасіння означає ввійти в Боже Царство, 
у це невидиме Царство, на яке ми покладаємо свою надію. 
Святий Дух живить цю надію. Він мовить нам: «Покладай-
ся на Бога! Ісус обіцяв, що повернеться і приведе тебе в 
Своє Царство. Бог – вірний, Він виконує обіцяне». 

Згадаймо, що Бог обіцяв Спасителя, але коли Він прий-

шов, то події тодішнього світу не вказували на те, що ця 
обітниця виповнилася; та Бог усе ж виконав обіцяне. Він 
послав Спасителя тоді, коли мало хто очікував на Нього. І 
Спаситель виглядав не так, як Його собі уявляли: Він був 
Немовлям, безпомічним Дитям, на життя Якого посягали. 
І все ж Він був Спасителем, Який укінці кінців здобув пе-
ремогу.   

Довіряй Богові, Він – вірний і виконує обіцяне!
Святий Дух нагадує нам про те, що Ісус воскрес з мерт-

вих. На воскресінні Ісуса ґрунтується надія на наше влас-
не воскресіння. Якщо Бог виконав обіцяне й послав Спа-
сителя, якщо Він воскресив Ісуса Христа з мертвих, то Він 
виконає дану обіцянку й зробить можливим наше власне 
воскресіння. 

Саме так Святий Дух укріплює нашу віру. Він каже нам: 
«Бог вірний. Він має владу й силу для того, аби виконати 
Свою волю. Довірся Йому!» 

С вятий дух живить нашу надію. Він мовить нам: 
«Господь гряде, будь готовий! У твоєму розпоряд-
женні небагато часу, аби підготуватися до Його 

Приходу. Його обітниця рано чи пізно виповниться». 
Окрім того, Святий Дух каже нам: «Ти – Боже Дитя, ти 

отримав дар Святого Духа, отже, ця обітниця дана тобі. 
Ісус Христос прийде, аби взяти тебе в Своє Царство. Осо-
бисто тобі дана ця обітниця: Я хочу, що ти перебував у віч-
ності зі Мною». 

Бог любить тебе, Він бажає спасти тебе; Він бажає, щоб 
ти був разом з Ним.

Ця обітниця відрізняється від інших обітниць, про які 
читаємо в Біблії. Ця обітниця дана мені, бо я завдяки За-
печатанню отримав запоруку, дар Святого Духа; бо я на-
родився згори, з Води й Духа. Любов Бога влита в моє сер-
це Святим Духом, Який даний мені. 

Якщо у нас формуватиметься нове створіння, то дедалі 
більше зростатиме й міцнішатиме наша любов до Бога. А 
разом з нею зростатиме наше бажання і палке прагнення 
осягнути єднання з Господом. 

Н азву останній момент: Апостол Павло мовив про 
те, що ми маємо «зачаток Духа»  (Римлян 8, 23). 
Це не тільки обітниця про те, що  в майбутньому 

завдяки Святому Духові ми ввійдемо в Боже Царство, а й – 
про те, що ми вже сьогодні відчуваємо передсмак вічного 
життя. Уже тут, на землі, ми плекаємо прекрасне єднання 
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Святий Дух каже нам: 

       «Покладайся на Бога, Він – вірний!»
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з Ісусом Христом. Під час богослужіння ми у різний спосіб 
переживаємо Його присутність. Ми єднаємося з Ісусом 
також у Святому Причасті; і завдяки діянню Святого Духа 
маємо єднання з нашими братами й сестрами у громаді.

М и відчуваємо присутність Бога в своєму житті 
тоді, коли Він відповідає на наші молитви. Так 
ми розпізнаємо: «Бог перебуває зі мною, Він до-

помагає мені!» Ми відчуваємо також неабияке звільнення, 
коли прощаємо своєму ближньому.

Отже, ми вже сьогодні відчуваємо передсмак вічного 
миру, вічної радості й вічної свободи. Ці переживання 
є незначними й обмеженими, однак вони живлять нашу 
надію. Якщо ми зазнаємо їх вже тут, на землі, то якими 
величними вони будуть, коли ми осягнемо спасіння й аб-
солютну свободу.

Святий Дух живить цю надію. Ми надіємося на те, чого 
не бачимо, але завдяки Святому Духові ця надія стає де-
далі величнішою і вона живе в нашому серці.  

 Апостол Павло продовжує: «... очікуємо Його витрива-
ло».

Ми не просто кажемо: «Так, якогось дня Ісус прийде 
вдруге, можливо, хто знає ...» Прихід Ісуса – це не про-
сто одна з можливостей чи наше благе побажання. Ми не 
мрійники! Ми впевнені, що Його прихід неодмінно відбу-
деться: Ісус прийде вдруге й візьме нас до Себе. У цьому я 
абсолютно переконаний і на це я надіюся. 

Ми чекаємо на прихід Ісуса Христа «витривало», тоб-
то терпеливо, бо наша любов до Господа, наша любов до 
Бога зростає дедалі більше, а разом з нею – наше бажання 
осягнути вічне єднання з Ним. Ми палко прагнемо цьо-
го єднання з Ісусом. Чим більше ми спізнаємо Його, тим 
більшим стає наше бажання бути разом з Ним. Так, ми 
страждаємо від того, що ми поки що ще не з Ним. Якщо 

молодий чоловік чи молода дівчина закохані, то вони 
страждають, коли не можуть бути разом; вони з нетерпін-
ням очікують на зустріч один з одним. 

Я зобразив наше бажання бути з Господом надто реалі-
стично, але саме таким має бути настрій нашого серця; 
адже наша любов до Бога дедалі більше зростає, а також 
– наше палке бажання вічного й досконалого єднання з 
Ним. Отже, очікуймо терпеливо на вічне єднання з Ісусом 
Христом. 

Ми терпеливо очікуємо на те, що осягнемо спасіння; бо 
чим більше ми спізнаємо Ісуса, тим більше бажаємо бути 
такими, як Він, і тим більше усвідомлюємо, що є ще не та-
кими; і тим більше ми страждаємо від своїх слабкостей, 
зокрема коли хочемо робити добро і не робимо його, а ро-
бимо зло, якого не хочемо робити. Я думаю, це стосуєть-
ся більшості з нас, щонайменше – мене. Я кажу вам, що зі 
мною не раз таке відбувається: добро, яке я хочу робити, 
не роблю, а зло, якого я не хочу робити, роблю. Ми усві-
домлюємо це і тому страждаємо. Я хотів би, власне, зроби-
ти ближнього щасливим, хотів би допомагати й служити, 
хотів би бути таким, як Ісус, але ще не є таким.

Я чекаю на день, коли Бог звільнить мене від моїх слаб-
костей і недоліків, від людської недосконалості, та коли я 
врешті решт зможу відповідати образові Ісуса. 

Ми чекаємо на це і наше серце сповнене любов’ю до 
ближнього й любов’ю до Божого творіння. 

Ми знаємо, що тут, на землі, люди страждають від не-
справедливості, від труднощів і багатьох інших проблем, 
не буду вдаватися в подробиці. Ми бачимо також, що й 
Боже творіння страждає і люди запитують у себе, що мож-
на зробити, аби зберегти довкілля, зберегти природу. Ми 
знаємо, що Божий план передбачає звільнення людей і 
творіння від панування зла й створення чогось нового, в 
якому не буде всього цього. 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

Разом з любов’ю до Господа 

             зростає наше бажання осягнути єднання з Ним.
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ПОМІЧНИК 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА 
РОБЕРТ НСАМБА:

Помічник Окружного 
Апостола Нсамба (Замбія) 
вів мову про зустріч Ісуса 
з самарянкою біля Якової 

криниці. Жінка знала, що має прийти Месія на 
Ім᾽я Христос, та не одразу збагнула, що Месія 
стояв перед нею. Однак, коли Ісус розмовляв з 
нею, то вона розпізнала Його. Потім жінка негайно 
побігла в місто й сповістила людям про Ісуса. З цієї 
історії Апостол зробив такий висновок: «Ділімося з 
ближнім пережитим з вірою, дозволимо йому брати 
участь в надії, яка сповнює нашу душу».

Ч им більше ми усвідомлюємо, що страждають 
люди, страждає Боже творіння, природа, планета, 
тим більше ми прагнемо спасіння, і тим щирішою 

є наша молитва: «Милостивий Боже, пошли Свого Сина, 
поклади цьому край і звільни Своє творіння, звільни лю-
дей від влади зла!» І тоді Друге Пришестя Христа – це ве-
лике спасіння – перебуватиме в центрі нашого життя. На 
нього ми чекатимемо витривало й терпеливо. 

Ми, звісно, маємо виконувати свою роботу, жити своїм 
земним життям, маємо турбуватися про хліб насущний, а 
також – про наших дітей; ми живемо нормальним життям 
і є частиною суспільства, в якому виконуємо покладені на 
нас обов’язки. Ми не мрійники, а стоїмо твердо на ґрунті 
життя.  

Нам, звісно, потрібні гроші; і добре, якщо в нас є робота, 
якщо ми є успішними, якщо ми навчаємося, одружуємося 
– усе це гарно й добре. Однак, хіба тільки у цьому полягає 
смисл нашого життя? Якщо так, то ми були б, дійсно, бід-
ними; якщо ми обмежилися б тільки тим, аби мати трохи 
грошей і трохи щастя. Навіть якщо ми насолоджуємося 
життям, то наступає момент, коли ми хворіємо і помирає-
мо, і все перелічене втрачає будь-яке значення, адже воно 
проминає. Чи є це істинним щастям? Ні! Ми маємо ціль у 
своєму житті: ми бажаємо належати до Христової Неві-
сти, це смисл і мета нашого буття. Ми не мрійники, але в 
цьому полягає смисл нашого життя. 

Я згадую, як мої батьки, коли я був ще дитиною, каза-
ли: «Якщо Господь не прийде раніше, то ми відсвяткуємо 
твою Конфірмацію. Якщо Господь не прийде раніше, то ти 
одружишся і займатимешся своїм ділом ...» Мені, дитині, 
було гірко це чути. Сьогодні я дивлюся на це по-іншому. 
Добре, якщо ми живемо цією надією і кажемо: «Так, ми 
будуємо плани на майбутнє». Але очікування Приходу на-
шого Господа перевершує будь-які людські плани. «Якщо 
Господь не прийде раніше, то ми виконаємо заплановане». 
Нам не треба наголошувати на цьому, бо саме цим живе 
наше серце. Ми очікуємо цього витривало й терпеливо.   

Багатьом людям не подобається, що всім нам треба на-
братися терпіння. Але ми знаємо, що виповниться надія, 
яку не бачимо, тому очікуємо її терпеливо.

Ми усвідомлюємо, що чимало людей не вірять у Дру-
ге Пришестя Христа. Вони вірять у Христа, вони вірять 
у Євангеліє, вони, можливо, вірять у нове творіння, яке 
є надто віддаленим від них. А коли ми заводимо з ними 
мову про Друге Пришестя Христа, то вони не розуміють 
нас.  

А постол Павло писав: невірність людей не нищить 
вірність Божу (Римлян 3, 3). Невірство людини не 
впливає на Божу вірність. Ми терпеливо очікує-

мо, ми довіряємо Богові, а якщо 99% людей не виявляє цієї 
віри, – то це мене не хвилює. Бог виконає обіцяне.   

Ми покладаємося на Божу любов, навіть коли не бачимо 

ПОМІЧНИК 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА 
ЖАК МІССЕЛО:

Помічник Окружного 
Апостола Міссело (Ангола) 
розповідав про Симеона, 
який мав обітницю від Свя-

того Духа, що побачить Христа. Він також надіявся 
на щось невидиме, на виконання обітниці, хоча 
не отримав жодних видимих знаків. Але прийшов 
момент, коли він зміг сказати: «… бо мої очі бачили 
Твоє спасіння». У День Господа стане явним те, що 
сьогодні заховане від нас.

АПОСТОЛ 
ДЖЕРРІ ЖУБЕР:

Апостол Жубер (Південна 
Африка) наголошував на 
тому, що нам, людям, до-
водиться зазнавати тяготи, 
турботи й негаразди, які є 
нашого життя і ставлять пе-

ред нами чималі вимоги. Але людина, яка надіється 
і покладається на Господа, неодмінно отримає від 
Нього допомогу. «Довіра до Господа обернеться 
нагородою, і ми побачимо те, у що віримо, тому не-
похитно тримаймося надії », - завершив Апостол.  
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Друге Пришестя Господа – це не одна з можливо-
стей чи просто мрія, а – наша впевненість. 

– Ми бажаємо бути разом з людьми, яких люби-
мо.

– Ми прагнемо бути подібними до образу Хри-
ста.

– Ми надіємося на те, що Бог виконає Свій план 
спасіння і звільнить усіх людей і Своє творіння 
від зла.

– У Другому Пришесті Господа смисл нашого 
життя. 

покладене на них доручення. І ми також буде-
мо продовжувати працювати над собою. Навіть 
якщо люди чи сатана показуватимуть нам, що в 
церкві відбувається щось не так,  слідуймо все ж 
за Апостолами. Зберігаймо Господові вірність. 
Завдяки праці Апостолів і діянню Святого Духа 
відбувається підготування Христової Невісти. 
Покладаймося на це і продовжуймо служити Го-
сподові.   

Сьогодні ми, звісно, не завжди домагаємося 
успіху. Деякі люди служать Господові, а їхня дру-
жина, їхні діти чи сусіди кажуть: «А чи є в тебе 
Боже благословення? Чи ти бачиш його? Я його 
не бачу. Ти жертвуєш, ти працюєш, ти докладаєш 

чимало зусиль, а що маєш з цього? Нічого!»
Покладаймося все ж на Бога й продовжуймо працювати. 

Навіть якщо нам доводиться дуже важко, навіть якщо до-
водиться переживати складні моменти в житті, то не зда-
ваймося, не опускаймо рук. Служімо Господові, адже наша 
мотивація – не успіх. Ми працюємо не на успіх і не на 
благословення, ми служимо Господові, бо любимо Його. 
Ми служимо Йому з вдячності за спасіння, яке Він дарує 
нам. Ми вдячні Йому за дану обітницю: «Я прийду вдруге, 
звільню тебе від зла й приведу в Моє Царство». Ця обіт-
ниця дана Богом особисто тобі. За це я вдячний Господові. 
І саме тому я служу Йому. Нехай нужда, випробовування 
й труднощі не будуть перешкодою для того, аби служити 
Йому. Чому я маю перестати любити Господа; чому я не 
повинен бути вдячним Йому? Ми надіємося на те, чого не 
бачимо; ми надіємося на невидиме Царство, у яке неод-
мінно ввійдемо. Святий Дух живить цю надію. Він нагадує 
нам про воскресіння Ісуса Христа: Бог уможливив Його 
воскресіння і виконає те, що обіцяв нам. 

її. Нам доводиться зазнавати нужду, розчарування, споку-
си й випробування, і тоді ми запитуємо в себе: «Де Божа 
любов? Я не бачу її». Однак, покладаймося на Божу любов, 
навіть коли ми конкретно не бачимо її в кожному моменті 
свого життя. Ми знаємо, Бог – це любов, Бог любить мене 
і довів це тим, що послав Свого Сина на землю; Ісус Хри-
стос з любові помер за мене. Це – доказ Божої любові до 
мене. Я покладаюся на Божу любов до мене, навіть якщо 
не завжди розумію, чому Він так чинить по відношенні до 
мене. Усе, що Бог чинить, є виявом Його любові, тому я 
довіряю Йому. Він допомагає мені ставати таким, як Ісус. 

Коли я дивлюся на себе, то ще не бачу помітних змін. 
Я точно не відповідаю образу Ісуса. Я маю слабкості і є 
грішником, і це я кажу цілком свідомо. Я, можливо, бачу 
певний прогрес, але це декілька незначних кроків, декіль-
ка метрів у порівнянні з кілометрами, які ще треба пройти 
на шляху до Ісуса. 

І нколи втрачаєш силу духу й думаєш: «Ти ніколи не 
впораєшся з цим завданням!» Так, я не впораюся, але 
Бог, на Якого я покладаю надію, допоможе мені впо-

ратися з ним; Він довершить справу, яку розпочав у мені. 
У День Христа Він з милості наділить мене досконалістю.  

Навіть коли ми, дивлячись на себе, не бачимо в собі 
помітних змін, то не втрачаймо сили духу, дорогі брати й 
сестри! Продовжуймо працювати над собою! Продовжуй-
мо боротися з гріхом, з нашою старою сутністю. Продов-
жуйте працювати, продовжуйте боротися, не здавайтеся! 
Покладайтеся на Бога, Він допоможе вам. Працюйте над 
собою, працюйте над тим, аби бути дедалі більш подібни-
ми до образу Ісуса. 

Якщо приглянутися до церкви, то побачимо, що всі ми 
є грішниками, починаючи з Першоапостола й Апостолів; 
усі ми є недосконалими й слабкими людьми, які мають не-
доліки. Так, якщо я подивлюся на церкву, то бачу недоско-
налість, бачу гріх, бачу грішних людей, але я покладаюся 
на Бога. Бог вирішив готувати в церкві через Апостолів 
Христову Невісту.  

Навіть якщо ми сьогодні нічого не бачимо, то довіряймо 
Богові. Він потурбується про те, аби Апостоли виконали 

■
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С першу я опишу свою діяльність. Серед іншого, 
я відповідаю за апостольський округ «Схід-
но-Капській регіон» у Південно-Африканській 
Республіці (ПАР). Цей регіон охоплює найбід-

нішу територію країни. Тут люди неабияк потерпають від 
великого безробіття, бідності, злочинності й тривалих 
періодів посухи.

Ця місцевість представлена неймовірним розмаїттям 
народів, культур і мов і тут спостерігаються величезні 
розбіжності в доходах населення й освіті.

Тепер ми, власне, підійшли до теми: терпіння.
Терпіння передбачає віру в Бога й довіру до Його обіт-

ниць, які Він давав людям упродовж усіх етапів історії 
спасіння. Наполегливе терпіння, віра й довіра Божих дітей 
перевіряються сьогодні по-різному. Наведу найбільші ви-
пробування, які зазнає Божий народ цього регіону:
n нехватка священнослужителів – у деяких громадах є 

тільки один священник;
n нехватка вчителів – особливо в сільській місцевості 

не вистачає вчителів, багато людей змушені переїжджати 

у місто, де працюють й здобувають освіту; 
n відсутність належної інфраструктури – богослужін-

ня нерідко проводяться у примітивних умовах: у домах 
братів і сестер або в напівзруйнованих школах. Через на-
явність виключно ґрунтових доріг або їхню повну відсут-
ність ускладнений чи взагалі відсутній доступ до громад, 
особливо в сезон дощів; 
n злочинність, від якої потерпають також новоапо-

стольські християни. 
Стикаючись з такими серйозними проблемами, віруючі 

люди знаходять спосіб мінімізувати їхній вплив на життя 
своїх громад. Вони не дозволяють цим труднощам впли-
вати на свою віру і відданість Господові. Як і перші хри-
стияни, місцеві вірячи зберігають вірність апостольській 
науці.

Одна з громад упродовж п’яти років не мала священнос-
лужителя. І хоча вона тривалий час обходилася без зві-
щення Божого слова і таїнств, усе ж залишилася незмін-
ною. Коли священник прибув у громаду, то побачив, з 
яким нетерпінням вона чекала на нього. Брати і сестри не 
втратили терпіння і віру в Господа.

Візит Першоапостола Шнайдера у цей регіон у грудні 
2019 року підкреслив важливість збереження стійкості й 
віри попри несприятливі обставини життя. Першоапо-
стол провів богослужіння, в основу якого поклав біблійну 
цитату з Послання до Римлян 8, 25: ««Якже ми сподіває-
мося, чого не бачимо, очікуємо Його витривало». Це слово 
неабияк укріпило віру Божих дітей і додало їм силу духу, 
аби виявляти вірність Господові аж до Його Другого При-
шестя.

Джон Л. Кріл

Терпіння
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ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 25.06.1956 р.
ПРОФЕСІЯ: підприємець
ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ З 18.12.2016 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Ботсвана, Фолклендські острови, Лесото, Мадагаскар,  
Маврикій, Майотта, Реюньйон, Родрігес, Сейшельські острови, ПАР, острів 
Святої  Олени, Свазіленд
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Один літній чоловік був вельми 
заможною людиною. Якось псев-
дополіцейські зателефонували 
йому і сказали, що до нього от-

от увірвуться злочинці й пограбують його. 
Вони, щоправда, не можуть так швидко 
приїхати, тому попросили, аби він поклав у 
пакет все своє золото, прикраси й готівку та 
закопав під деревом у саду перед будинком. 
Тоді вони зможуть допомогти йому. Одного 
разу цей немолодий чоловік уже був жерт-
вою пограбування, тому зробив саме так, як 
псевдополіцейські просили його по телефо-
ну. Упродовж декількох хвилин цей літній 
чоловік втратив сотні тисяч євро.

Бути обдуреним – це неприємно для 
будь-якої людини. Це глибоко ранить душу. 
Сором, сумніви у собі й самозвинувачення – 
ось сумні наслідки.

Але ми, люди, знаємо ще про інші підступ-
ні прийоми шахрайства. Усупереч здорово-
му глузду ми не раз обманюємо навіть самих 
себе. Якщо ми не бажаємо чогось сприймати, 
то відкидаємо все те, що не подобається нам: 
усе погане, страшне й шкідливе і занурює-
мося у світ власних фантазій та ілюзій. «Ах, 
пляшка вина щодня – це не страшно. У мене 
ж немає проблем з алкоголем». «Так, я надто 
загрався на біржі й знову опинився в міну-
сах, але це не страшно, я ж прекрасно опе-
рую фінансами». «Подумаєш, кашель. Нічого 
страшного в ньому немає!», «Так, мій пар-
тнер – чудовий і приємний чоловік, навіть 
якщо він іноді піднімає на мене руку. Та він 
обіцяв, що більше цього робити не буде». 

«Чого не може, того не сміє бути». Так на-
родна мудрість називає подібну поведінку. 
Деякі у цьому випадку ведуть мову про стра-
тегію страуса: варто заховати голову в пісок 
і світ виглядає зовсім по-іншому; тоді світ 

стає світлим і чудовим. І враз зникає будь-я-
ка небезпека. Утім, це – прикрий самообман. 
Ми обманюємо себе, бо самі хочемо цього, бо 
тоді земля здається нам прекраснішою і кру-
глішою; хоча саме така поведінка становить 
загрозу для нашого існування.

У Новому Заповіті наводяться чимало 
прикладів щодо духовного життя із застере-
женнями відносно вияву самообману.  Апо-
стол Павло радить корінтянам не впиватися 
власною мудрістю і не слідувати сліпо за так 
званими «мудрими» людьми. Бо це призво-
дить до самообману. «Бо мудрість цього світу 
– глупота в Бога».

Апостол Яків наводить ще один приклад 
самообману: людина, яка вірить, що є бого-
боязною і побожною, але при цьому не три-
має язик за зубами, обманює сама себе. Отже, 
ми повинні бути уважними, коли щось каже-
мо своєму ближньому, і стежити, аби не ви-
являти самообман.

Яскравий приклад самообману поданий у 
Посланні Апостола Івана: «Коли ми кажемо, 
що гріха не маємо, то ми самих себе обма-
нюємо, і правди в нас немає». Хоча Бог для 
нас усе спростив: «Якже ми визнаємо гріхи 
наші, то Він – вірний і праведний, щоб нам 
простити гріхи наші». Берімо на себе від-
повідальність перед Богом за свої вчинки, 
замість нехтувати ними чи применшувати їх.  

У Посланні до Галатів Апостол Павло під-
креслює: зарозумілість – це джерело самооб-
ману. «Коли хто думає, що він є щось, бувши 
нічим, - обманює себе самого». Допомагати з 
любов᾽ю один одному – ось що вимагає Апо-
стол замість того, аби обманювати самого 
себе й гадати, що ти є набагато кращим за ін-
ших. «Хто з вас без гріха, - нехай перший ки-
дає камінь!», – мовив Ісус.

Самообман
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МІРКУВАТИ –
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Винести 
урок

Це трапилося 20 років 

тому. Тоді я, священник, 

перекладав богослужіння 

у громаді, яка була розта-

шована на віддалі 50 кіло-

метрів від мого дому.
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ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД

Щонеділі в післяобідній час 
там відбувалися бого-
служіння іноземною мовою. 
Громада складалася майже з 

десяти іноземних братів і сестер, а під час 
богослужіння було нерідко удвічі більше 
гостей. Хор у складі 25 учасників викону-
вав одну з пісень іноземною мовою.   

Гості громади жили у притулках для 
біженців, які знаходилися у сусідньому 
містечку. Брати і сестри запрошували їх 
на богослужіння, а священнослужителі 
привозили бажаючих своїми автівками 
на богослужіння. Інколи серед тижня 
проходили інформаційні вечори інозем-
ною мовою.

Деякі притулки для біженців знахо-
дилися на шляху до місця, де проходило 
богослужіння, тому мій автомобіль був 
завжди вщерть заповнений.

     Під час одного з інформаційних ве-
чорів трапилося таке ...

Була вже пізня пора, коли я попрощав-
ся з останнім клієнтом своєї фірми. Мені 
треба було заїхати додому, аби перео-
дягнутися. Я подзвонив своїй дружині з 
телефону свого службового автомобіля 
й попросив, аби вона підготувала цер-
ковний одяг і їжу в дорогу. Як тільки я 
приїхав додому, то одразу переодягнув-
ся, сів у свій автомобіль і вирушив у до-
рогу. Моя поїздка до місця призначення 
зазвичай займає близько однієї години. 
Дорогою я забирав ще братів і сестер по 
вірі, які тепер жили в іншому місці. До-
рога туди була мені незнайомою. На ву-
лиці був листопад і рано сутеніло. Доро-
га була слизькою, а подекуди – гладкою 
мов лід. Бутерброди я з’їв по дорозі, адже 
в мене було мало часу.

Раптом перед моїми очима мелькнув 
синій дорожній знак, що був розташо-
ваний на острівці безпеки, тому я різко 
повернув праворуч. Я їхав дуже швидко, 
тому не вписався у поворот. Мою автівку 
почало нести і я виїхав на зустрічну смугу 

головної дороги. Майже не гальмуючи, я 
потрапив у бурхливий потік машин і врі-
зався у «хвіст» універсалу. Потім мою ав-
тівку розкрутило і кинуло на невеликий 
автомобіль, що рухався назустріч.

Водій універсалу вийшов з машини і 
роздратовано кричав: «Що ти робиш? 
Що ти робиш?», а водій малолітражки 
потрапив спочатку у шоковий стан. По-
тім він вийшов із понівеченої машини й 
знову та знову повторював: «Це не моя 
машина! Вона не моя! Вона належить 
не мені!» Він, справді, взяв її на прокат. 
Мій автомобіль був також побитий. Але 
вмонтований телефон працював. Я под-
звонив у службу порятунку й повідомив, 
що скоїв дорожньо-транспортну приго-
ду, у якій задіяні три транспортні засо-
би. Цією дорогою я їхав уперше, тому 
при такій ситуації було важко впора-
тися з кермом. На перший погляд ніхто 
не постраждав. Потім я зателефонував 
дружині й попросив, аби вона приїхала 
за мною. Згодом прибули поліцейські 
і звеліли всім трьом сісти у свої маши-
ни. З’ясувалося, що водій малолітражки 
проживав у тому ж місці, що я. Тому ми з 
дружиною запропонували йому поїхати 
разом з нами.

По дорозі він розповів мені те, що ска-
зав йому поліцейський: «Якби цей водій 
їхав не вперше цією дорогою, то довело-
ся б вилучили у нього водійське посвід-
чення». Поліцейський сказав мені також 
вельми важливу річ: «Добре, що Ви заче-
пили цю машину! Пригляньтеся уважні-
ше до дороги! За  огорожею, до якої Ви 
наближалися і на такій швидкості мало 
не протаранили, знаходиться прірва».

Наступного дня я приїхав на місце до-
рожньо-транспортної пригоди. Коли я 
побачив прірву, то мене охопив великий 
страх! Імовірно, я не вижив би. Я тут же 
подякував Богові за Його поміч і захист.

Згодом я придбав дев’ятимісний мі-
кроавтобус і тепер їздив дуже уважно.   

Р.Г
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Образ матері 
у Біблії

ЄВА була матір’ю Каїна і Авеля. Вона була пер-
шою матір’ю, про яку згадується в Біблії, а 
тому вважається  ПРАМАТІР’Ю всіх людей. 
«Єва» - це древньоюдейське ім᾽я, яке означає 

«мати всього живого» або «та, що дарує життя». Через 
гріхопадіння двох перших людей пологи супроводжу-
ються болями. 

МАРІЯ була заручена з Йосифом. Одного дня Ангел 
сповістив, що Бог вибрав її, діву, аби вона народила 
Сина. Ним був Ісус, БОЖИЙ СИН.

САРА була НАЙСТАРІШОЮ МАТІР’Ю, про яку 
згадано в Біблії. У віці дев’яноста років вона подару-
вала Аврамові сина і назвала ІСААКОМ; це ім᾽я озна-
чає «Бог посміхається». Після народження Ісаака Сару 
за повелінням Бога стали називати Саррою, що озна-
чає «принцеса», а Аврама  - АВРААМОМ, що означає 
«батько народів».

АННА – це ще одна мати, про яку згадується в Біблії.  
Це ім’я означає «приязнь» або «милість». Анна впро-
довж тривалого часу була бездітною. Згодом вона дала 
Богові обітницю, що віддасть свого первістка Йому на 
служіння. Бог вислухав її молитву і в неї народився 
син, САМУЇЛ (= «Бог почув»). Анна виконала обіцяне 
й віддала свого сина на виховання пророкові ЕЛІ.

ЄЛИСАВЕТА, дружина священника Захарії, також 
довгий час була безплідною. Одного разу Ангел Гав-

риїл сповістив їй про народження сина ІВАНА. Через 
декілька місяців Єлисавета, згідно з обітницею, зава-
гітніла, і в гості до неї прийшла Марія. Обидві жінки 
були двоюрідними сестрами. У Біблії повідомляється 
про те, що немовля Єлисавети здригнулося в утробі 
матері, коли почуло голос Марії. Так Єлисавета зро-
зуміла, що Марія носить під серцем Спасителя.  

ДІТИ, як вважалося в біблійні часи, були БЛАГО-
СЛОВЕННЯМ, а БЕЗДІТНІСТЬ, навпаки, –  НЕЩА-
СТЯМ. Якщо в подружньої пари не було дітей, то в 
старості про них нікому було подбати. Якщо дружина 
не народжувала своєму чоловікові дитину, то замість 
неї народжувала слугиня. Коли розпочиналися пологи, 
то жінка садила слугиню собі на коліна і разом з нею 
символічно народжувала дитину. Тому ця дитина вва-
жалася її дитиною.

Діти, як вважалося в біблійні часи, були 

благословенням. Тому матерям надавали 

велике значення. У Біблії згадується про 

п’ятьох  матерів, які завдяки своїм дітям 

посідають чільне місце в біблійних опові-

дях. 

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

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»
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Вечір недільного дня. Шарлотта лежить в ліжку і не може заснути. Через тиждень – 

День матері, подруги Шарлотти вже приготували для своїх матерів власноруч ви-

готовлені подарунки. А Шарлотта сумує, адже їй  нема кому дарувати подарунок. 

Три місяці тому померла її мама від раку.

Як привітати маму?

                    ДЕНЬ  МАТЕРІ – ЧУ ТЛИВЕ  СВЯТО Ф
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ПРО АВТОРА: Наталія Вольф є учителем початко-

вих класів з фізкультури, математики й німецької 

мови. Вона працює вчителем в одній із початко-

вих шкіл Німеччини. Заміжня і має трьох дітей. 

Разом зі своїм чоловіком вона очолює окруж-

ний дитячий хор, і є учителем недільної школи й 

керівником дитячого хору громади м. Швеннінге-

на (Німеччина).
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громада», Спілки жінок України, гро-
мадської організації «Союз украї-
нок»…». Згідно з Указом Пре-
зидента України «Про 
День матері» від 10 
травня 1999  року 
№ 489/99 це свя-
то відзначають 
щороку у другу 
неділю травня. 

В Україні здав-
на існувала тра-
диція на весні, коли 
прокидається Приро-
да-Мати і виряджає свою 
Доню-Землю в пишному уборі 
весняних квітів у дорогу життя, 
праці та радості, висловлювати шану 
й подяку материнській самопожертві й 
відзначати День матері. Українське козацтво 
також шанобливо й з неабиякою повагою ста-
вилося до Мати-Землі, за яку проливало свою 
кров. Жінка в Україні споконвіку асоціюва-
лася з берегинею сім’ї. Їй на рівні з   батьком 
відводилася величезна роль у вихованні дітей. 
Вона плекала духовні цінності і прищеплювала 
дітям любов до рідної землі. Отже, День матері 
– це особливе свято, під час якого ми нагадує-
мо найдорожчій і найріднішій людині, що лю-
бимо і цінуємо її. Діти в цей день дарують своїм 
матерям квіти, листівки, присвячують їм вірші та 
пісні. Пам’ятайте, що найголовніше у цьому святі – 
це ваша увага й подяка матері, яка тихо й невтомно 
виконує свою працю і завжди виявляє готовність за-
довольняти будь-які потреби своєї сім᾽ї.

Мінливий образ сім᾽ї

День матері викликає в багатьох сім’ях радість, а 
деколи – змішані почуття.

Адже за минулі сто років образ сім’ї значно змі-
нився. Постійно зростає кількість батьків-одинаків 
чи так званих «сімейств печворків» (ред. сім᾽я з ін-
шим батьком/мамою та їхніми дітьми). Традиційно 
приписувані жінці обов’язки по вихованню дітей і 
неоплачувану роботу по дому сьогодні все частіше 
беруть на себе чоловіки. А матері все рідше є домого-

Історія Дня матері

День матері – це одне з найсвітліших і радісних свят 
року. Історія відзначення цього свята сягає кінця ХІХ 
ст.. Уперше ідея виділити окремий день для відзна-
чення єдності матерів у боротьбі за мир з’явилася у 
пацифістському середовищі США і в 1872 році була 
оприлюднена відомою американською пацифіст-
кою  Джулією Уорд Гоув. Однак, концепція Уорд не 
знайшла широкої підтримки. І лише в 1907 році аме-
риканка  Анна Джарвіс  з  Філадельфії  вдруге висту-
пила з ініціативою запровадити День матері й таким 
чинок відзначити їхню ролі у громадському та родин-
ному житті. Таким чином вона вшанувала пам’ять 
своєї покійної матері,  Анни Марію Рівз-Джарвіс, 
відомої громадської діячки, яка боролася за розви-
ток охорони здоров᾽я у США. 8 травня 1914 року Кон-
грес США  уперше офіційно запровадив відзначення 
Дня матері й президент США  Вудро Вільсон  оголо-
сив другу неділю травня національним святом на 
честь усіх американських матерів. У Німеччині День 
матері запровадили з ініціативи «Союзу німецьких 
власників квіткових магазинів» у 1923 році, хоча тоді 
воно ще не було офіційним святом. У 1920-ті роки 
свято Матері використовували для того, аби укріпи-
ти роль жінки-матері в суспільстві. Після завершен-
ня Першої світової війни День матері набув міжна-
родний статус і його почали відзначати в десятках 
країн світу. 

День матері в Україні

У 1928 році «Союз українок Канади» уперше в 
українському середовищі відзначив День матері. На-
ступного року це свято запровадили у  Львові. Іні-
ціатором урочистостей була  Олена Кисілевська, ре-
дактор тижневика «Жіноча доля». У 1929 році «Союз 
українок»  виступив з ініціативою запровадити від-
значення цього свята на  Тернопільщині. Відтоді, 
День матері почали широко відзначати. У 1939 році 
радянська влада заборонила відзначення цього свя-
та. З 1990 року завдяки зусиллям громадських ор-
ганізацій, зокрема Союзу українок, День матері 
повернувся в Україну. Після проголошення незалеж-
ності України  це свято запровадили  «…на підтрим-
ку ініціативи  Державного комітету України у спра-
вах сім᾽ї та молоді, міжнародної організації «Жіноча 
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сподарками і дедалі частіше стоять перед необхідні-
стю дотримуватися балансу між сім᾽єю і професією. 
Такий новітній розподіл ролей і обов’язків ставить 
під сумнів традицію святкування Дня матері – хіба 
батько сім᾽ї також не гідний поваги й уваги? А як 
бути з такими дітьми, як Шарлотта, у якої померла 
мама? Або з тими, у кого, можливо, напружені сто-
сунки з мамою?  

Мама у Шарлотти померла від раку, але її батько 
продовжує з любов᾽ю піклуватися про неї та про її 
молодшу сестру. Саме татові Шарлотта розповідала 
перед сном про своє занепокоєння з приводу відзна-
чення Дня матері. І вони вирішили спільно, разом з 
двома дівчатками, піти в День матері на цвинтар, ви-
конати пісню та запустили в небо повітряну кулю у 
вигляді серця на знак привітання матері.

У сім᾽ях, де як батько, так і мати піклуються про 
дітей, батько вже давно не є лише годувальником 
і здобувачем коштів. Для своїх дітей він є рідною і 
близькою людиною. Якщо батько усвідомлює це і вті-
шає своїх дітей, як мати, якщо грається і допомагає 
їм, то дедалі більше кріпнуть його стосунки з ними. 
Про важливість й увагу тата в розвитку дитини свід-
чать різні дослідження, адже дітям для здорового 
розвитку потрібні не тільки почуття захищеності й 
безпеки, якими, як ніхто інший, здатен наділити саме 
тато, а й уміння підтримати їхню цікавість, сміливість 
й допитливий розум. Тато, зазвичай, дозволяє своїм 
дітям значно більше, ніж мати. Діти, які регулярно 
граються з татом, є більш впевненими в собі, вміють 
краще переносити удари долі, краще навчаються в 
школі й легко приборкують свої емоції. Перелічене 
показує, наскільки важливим є для дитини зв’язок 
як з татом, так і з матір’ю. Тому, готуючись до Дня 
матері, треба неодмінно пам᾽ятати про тата і також 
висловлювати йому вдячність.

Біль бездітних жінок

У Біблії ми читаємо історію про Анну, яка через 
відсутність у неї дітей, опинилася на узбіччі суспіль-
ства. Вона палко прагнула стати матір’ю і звернулася 
у своїй нужді до Бога. Бог почув її молитву, і в неї 
врешті решт народився син, Самуїл. У громаді Шар-
лотти є також подружні пари, у яких немає дітей. Що 
відчувають у День матері сестри по вірі, які, мож-
ливо, багато років мріють народити дитину й щиро 
моляться про це, та все ж не мають їх? Учителька 
недільної школи Шарлотти пропонує дітям вигото-
вити безліч сердечок, аби згодом подарувати їх усім 

сестрам громади – незалежно від того, чи мають 
вони дітей чи ні. Діти з радістю підхоплюють цю 
ідею і завзято приступають до роботи.

День матері має безліч відтінків. Однак, спіль-
ним для них є довіра. Анна покладала довіряла 
Богові й покладала на Нього свою надію. Шар-
лотта також довіряє Богові й надіється, що, прий-
де час, вона побачить свою маму. Надію на Бога 
плекає також будь-яка сестра, що мріє народити 
дитину. Їй допомагає впевненість у тому, що Не-
бесний Отець завжди має на меті якнайкраще.

Любов батьків

Діти виявляють довіру до батьків лише тоді, 
коли відчувають їхню беззастережну любов до 
себе. Батьки, аби передати дітям таку впевненість, 
мають знову й знову перевіряти свої погляди, вно-
сити корективи і бути здатними давати нову оцін-
ку. Так вони, приміром, можуть учитися тому, аби 
пишатися своєю дитиною, навіть якщо вона є не 
такою, як інші діти, навіть якщо вона не вчиться 
так сумлінно, як інші, чи якщо в підлітковому віці 
схильна провокувати своїх батьків.

Звичайно, батьки не завжди і не за всіма пун-
ктами можуть відповідати цим високим вимо-
гам. Адже людям, попри добрі наміри й старання, 
властиво помилятися. Однак, це не привід, аби 
докоряти їм. Якщо діти знають, що батьки безза-
стережною люблять їх, тому повністю довіряють 
їм, то невеликі сварки чи недоліки не спроможні 
вибити їх з колії. А якщо діти, окрім цього, на-
вчаться за будь-яких життєвих обставин довіряти 
Богові і збагнуть, що Він, на відміну від нас, лю-
дей, ніколи не робить помилок, то будуть добре 
підготовленими до життя.

Наталія Вольф

Дитячий журнал 
за червень 2020 року 
присвячений темі
 «Матері»
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Чи мають вселяти знамення часу страх? Наскільки близьким є Друге 

Пришестя Христа? Першоапостол виступив з відповідною настановою: 

спроби тлумачити саме так знамення часу є безпідставними. 

Тлумачити знамення – 
вотум недовіри

НАСТАНОВА ДО ВЧЕННЯ

Мозаїка в баптистерії  Сан-Джованні 
у Флоренції, фрагмент: Ісус Христос-
Вседержитель і Страшний суд
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Ч и узгоджується сучасна історія людства з Бо-
жою історією спасіння? Чи має сенс шукати в 
знаменнях часу близькість Другого Пришестя 
Христа? Про це йдеться в публікаціях жур-

налів «Сommunity» і «Новоапостольська сім’я», які опи-
раються на статтю, що була опублікована у спеціальному 
випуску «Основних думок для богослужіння».

Ключ до розуміння

Старий і Новий Заповіти свідчать про те, що Бог в історії 
людства об’являється через Свої діяння. Центральними 
подіями історії спасіння є звільнення Ізраїлю з Єгипту і 
втілення Бога в людину в Ісусі Христі. 
Хоча висловлювання «якже сповнився час» пов’язують 
історію спасіння із світовою історією, однак зовсім не зга-
дують про її зовнішні умови. Ключ до пізнання знаходимо 
не в об’єктивних доказах, а виключно у вірі.
Це стосується також відновлення персонального покли-
кання в апостольський сан. Це покликання є знаменням 
того, що історія спасіння вступила у фазу, яка завершить-
ся Другим Пришестям Христа. Утім, це може сприйняти 
лише та людина, яка вірує, що апостольський сан відно-
вився на підставі Божественного діяння.

У пошуках доказів

Які знамення свідчать про Друге Пришестя Христа? Ці 
питання задавали ще учні Ісуса, а Він дав відповіді у так 
званих «промовах про останній час» (Від Матвія 24 і 25; 
Від Марка 13; Від Луки 21). Знаменнями кінця світу нази-
вають війни, катастрофи, поширення псевдовчителів, пе-
реслідування християн, а також всеохоплююче звіщення 
Євангелія.
«При більш уважному розгляді біблійного тексту конста-
туємо, що його неможливо співвіднести з конкретними 
історичними подіями», - пояснює Першоапостол Жан-
Люк Шнайдер.
 Не тільки сьогодні, а й завжди люди вважали лихолітні 
події вельми страхітливими та унікальними і трактували 
їх як виразне знамення Другого Пришестя Христа.
 При цьому люди, щоправда, бачили нерідко тільки події 
в Європі і забували про історичні катастрофи, що відбува-
лися на інших континентах.
 Тут і сьогодні жодна людина не може з упевненістю ска-
зати: те, що ми переживаємо є гіршим і нестерпнішим від 
того, що наші предки чи народи інших континентів пере-
жили й переживають досі.

Першоапостол підбив такий підсумок: «Сукупність істо-
ричних подій указує на те, що Друге Пришестя Христа є 
неминучим».

Триматися міцно віри

«Чи треба думати, що віра в Друге Пришестя Христа по-
требує підстрахування або підтвердження?», - критикує  
Першоапостол спроби тлумачення конкретних історич-
них подій як знамень часу. – Таке тлумачення є виражен-
ням вотуму недовіри щодо Божої вірності відносно даних 
Ним обітниць!»
Адже вимога давати тлумачення знаменням часу супере-
чить свідченням Нового Заповіту: Ісус однозначно від-
кидав вимогу книжників і фарисеїв щодо доказів Його 
повноважень (Від Матвія 12, 39). Апостол Павло також 
ставив віру на місце доказів чи творення чудес. (1-е Корін-
тян 1, 22-23).
«Чи близько, чи далеко від нас Друге Пришестя Христа - 
це неможливо обґрунтувати за жахливими подіями цього 
світу, - стверджує Першоапостол Шнайдер. – Нам треба 
виявляти віру, віру в біблійні свідчення і віру в апостоль-
ське служіння. Тримаймося міцно цієї віри, яка спираєть-
ся на обітниці Ісуса Христа». 

«Чотири вершники Апокаліпсису» 
Альбрехта Дюрера

■
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НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | ВІДЗНАЧЕННЯ ПАСХИ 

12 квітня 2020 року, у день, коли відзначають Го-
споднє Воскресіння, відбувалося всесвітнє бо-
гослужіння Першоапостола Жана-Люка Шнай-

дера, яке через пандемію коронавірусу транслювалося з 
видавництва «Фрідріх Бішофф» (м Ной-Ізенбург, Німеч-
чина). Тут підготували все, що потрібно для проведення 
богослужіння: вівтар, орган, піаніно, а також встановили 
камери й мікрофони для здійснення трансляції в режимі 
реального часу (online).
Пасха – це найважливіше свято церковного календаря. 
Хіба можна уявити собі Пасху без богослужіння? Але часи 
коронавірусу міняють ситуацію: навіть у таке велике свя-

то церкви закриті практично у всьому світі. Тому довелося піти іншим шляхом. Пасхальне богослужіння, як й інші 
транслювалося в період пандемії в режимі прямого ефіру (Live-Stream). У неділю вранці в приміщенні видавництва, з 
якого транслювалося богослужіння, були присутні тільки п᾽ять осіб, однак сотні тисяч братів і сестер по вірі мали змогу 
спостерігати за цим святковим богослужінні в режимі «online» - як на YouTube-каналі, так і з допомогою IP-телебачення 
чи по телефону. «Сьогодні ми по-особливому відзначаємо свято Пасхи», - так розпочав свою проповідь Першоапостол 
Жан-Люк Шнайдер, духовний Глава Міжнародної Новоапостольської церкви, і привітав зі святом Пасхи велику вірту-
альну громаду.
До речі, цікава деталь: громади США відзначають свій маленький ювілей. У 1980 році, тобто рівно 40 років тому назад 
– у день Пасхи – відбулося перше в цій країні богослужіння, яке транслювалося  каналами супутникового зв’язку: Пер-
шоапостол Ганс Урвіллєр проводив це богослужіння з Нью-Йорку тільки для громад США.
Пісні для богослужіння визначили заздалегідь. На початку всесвітня громада виконувала вельми радісну пісню з нагоди 
свята Пасхи: «Втішно співайте, усі християни, славте Христа, Посланця із Небес! Вмер Він за нас і достойний поша-
ни, - всім сповіщайте: Син Божий воскрес! Всім сповіщайте: Син Божий воскрес!» (Пісенник № 95). Це богослужіння 
транслювалося на всі громади світу, тому цю пісню виконували з міжнародного пісенника. 
Першоапостол Жан-Люк Шнайдер вів проповідь німецькою мовою. Вона послідовно перекладалася біля вівтаря на 
англійську мову. Перекладач дотримувався соціально безпечної відстані. Переклади на інші мови здійснювалися та-
ким чином: перекладачі знаходилися у кабінах для перекладачів, які були надані в їхнє розпорядження видавництвом 
«Фрідріх Бішофф», і перекладали на іспанську, португальську, французьку мови, а також на жестову мову. У прийма-
ючих центрах Регіональних церков до них приєдналися також перекладачі, які перекладали на інші світові мови, серед 
них – на російську.
На початку проповіді Глава церкви висловив занепокоєння: «Сьогодні у світі люди зазнають чимало горя і нужди. Понад 
два мільйони людей заражені коронавірусом, більше ста тисяч людей померли. Пандемія забирає не тільки здоров’я і 
життя людини, а й призводить до досі небачених економічних наслідків. Усе це вселяє в людей неабиякий страх і почут-
тя невпевненості. Ми, християни, навчені проявляти Богові вірність! Ми знаємо надто мало, тому покладаємося тільки 
на Бога». Першоапостол радив цілковито й повністю віддаватися в Божі руки.
Окрім цього, Першоапостол рішуче виступив проти суджень про те, що пандемія коронавірусу є Божим покаранням і 
знаменням кінця світу: «Подібні судження не походять від Святого Духа». Він виразно наголосив: Бог – це любов!
Святкування Святого Причастя, як і під час інших відеобогослужінь в режимі «online», цього разу не відбулося. Гла-

ва церкви з цього приводу сказав наступне: «Я знаю, що 
багато братів і сестер по вірі не матимуть можливості до 
кінця епідемії святкувати Святе Причастя. Я поділяю їхній 
смуток, бо і я через заборону виходу на вулицю обмежений 
стінами свого будинку. Але саме в час скорботи покладай-
мося на Бога. Довіряймо Йому! – Він знає, як дати тим, які 
Його люблять, те, що необхідне для спасіння!» Наприкін-
ці Глава церкви попрощався з віртуальної громадою, яка 
розпорошена по всьому світу, такими словами: «Я обіцяю 
вам: як тільки стане можливим святкувати Святе Прича-
стя, то ми це зробимо. Я також сумую за ним!»

УСЕСВІТНЯ  ГРОМАДА  НА ПАСХУ
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УВАГА: КОНКУРС!

Наскільки різноманітним є людське життя, настільки й різноманітними виявилися ідеї 

зобразити девіз 2020 року «Христос дарує свободу». Примітним є те, що багато художників 

зобразили емблему девізу року у вигляді пташиних крил.

Хрест

Свій варіант на цю тему представила також Півден-
на Америка. Символічну основу емблеми становлять 
Божі захист й опіка. Відкритий повітряний простір 
відображає свободу. Блакитні відтінки крил сим-
волізують духовне зростання в житті людини. Хрест 
оранжевого кольору вказує на Христа і Його Церкву.

Барвисте розмаїття

Постать, яка знаходиться у вільному польоті з 
розпростертими, немов крила, руками, зображена на 
емблемі Новоапостольської церкви Кореї. Регіональ-
на церква Північної та Східної Німеччини в свою чер-
гу зважилася на суто стилістичне вирішення теми й 
поклала у її основу надпис «звільнений».

Мало не ілюстровану історію передає проект з Пів-
денної Африки: дерев’яний хрест символічно розби-
ває окови гріха. А яскраво забарвлене слово «віль-
ний» указує на девіз попереднього року й культурне 
розмаїття цієї Регіональної церкви.  

А які у вас є варіанти?

Чи виникла у вас ідея графічно зобразити девіз 
2020 року? Якщо так, то надсилайте свої проекти за 
адресою електронної пошти української редакції: 
p.bich@nak.org.ua  або за адресою: м. Тернопіль, вул. 
Збаразька 8а, редакція журналу «Наша сім’я». 

Наснаги вам! Творімо! Найкращі роботи будуть 
опубліковані в одному з наступних випусків нашого 
журналу.

П ісля оголошення девізу 2020 року «Христос 
дарує свободу» у соціальній мережі з’явилося 
чимало графічних зображень та ескізів ембле-
ми. Деякі з них належали окремим громадам, 

інші – цілим Регіональним церквам (РЦ), очолюваним 
Окружними Апостолами …

Від голуба ...

У Регіональній церкві Демократична Республіка 
Конго-Захід брати й сестри по вірі виготовили одра-
зу декілька варіантів графічного зображення девізу 
року. Апостоли і єпископи зупинилися на варіанті, 
де зображено землю у вигляді в’язниці, з якої вилітає 
голуб.

Голуб, що злітає в небеса, зображений також на ем-
блемі РЦ Південно-Східної Азії. Підпис під емблемою 
символізує рух віруючих людей у напрямку небес. 
Обрамлення блакитного кольору утворює коло, адже 
емблема девізу представлена в формі бутона, який на 
початку року вручали людям, що відвідували наші 
богослужіння.

... до пташиної зграї

Ціла зграя птахів зображена на емблемі, що похо-
дить з Канади. Тема цієї ілюстрації – зміна неволі сво-
бодою і вона  за своїм стилем перегукується з ембле-
мами минулих років. Девіз підписаний англійською і 
французькою мовами.  

Подібною до неї є емблема Демократичної Респу-
бліки Конго-Південний Схід. На ній зображено низку 
птахів, які з відкритої долоні здіймаються увись і ви-
ходять за межі блакитного круглого фону. 

Девіз року 
надихає на творчість

НС, 6/202022
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НАЦ Канади

НАЦ Північної і Східної  Німеччини

НАЦ Південно-Східної Азії

НАЦ Південної Америки

НАЦ ДР Конго-Захід

НАЦ Південної Африки

НАЦ Кореї

НАША ЦЕРКВА У СВІТІ  | ДЕВІЗ РОКУ 
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НАЦ ДР Конго-Південний-Схід
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??                  ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Мальовничою долиною Альтмюльталю протікає ріка 
Альтмюль, яка дала назву цій долині. Однойменний парк 
Альтмюльталь є одним з найбільших природних парків 
Німеччини. На його території, що знаходиться на півночі 
від міста Інгольштадта, розташоване середньофранкське 
містечко Ґредінг, населення якого переважно католицько-
го віросповідання. Найдавніша й найвизначніша споруда 
міста –  це церква Святого Мартіна романського періоду 
XI століття. У ній знаходиться шедевр неймовірної краси, 
пізньоготичний головний вівтар, що датується 1480 роком. 
На вівтарі зображено розп’яття Ісуса і Марію Магдалину, 

яка припала до Його ніг, а в нижній частині вівтаря – поховання Христа у гробницю, так зване оплакування Ісуса. На ній 
зображено покладання Ісуса в гробницю і трьох жінок на ім’я Марія: Матір Ісуса, Марію Магдалину та ще одну Марію. Серед 
зображених чоловіків ліворуч можна впізнати Івана, улюбленого учня Ісуса, а також Никодима, з яким Він колись мав нічну 
зустріч. Праворуч кидається у вічі чоловік, який є представником юдейської міської ради і за віком молодший від Никодима. 
Цей чоловік відіграв важливу роль у похованні Ісуса, адже тіло Ісуса було покладене у гробницю, яка належала цьому вель-
можі. КОГО З ЧОЛОВІКІВ ЗОБРАЖЕНО ПРАВОРУЧ?

Відповідь див. на стор. 24

1. Скільки Послань до Тимофія міститься у Біблії?
А одне
Б  три
В два
Г  жодного

2. Як звали другу, окрім Рут, невістку Ноеми? 
А Орпа
Б Афра
В Гульда
Г Міхаль

3.Хто такий Мелхісуа? 
А  син царя Давида
Б  син царя Саула
В  син царя Ірода
Г  син царя Йосії

4. Що означав надпис на розп’ятті Ісуса «ІНЦЮ» (INRI)?
А «Цим знаком ти переможеш»
Б  «Спочивай з миром, Ісус»
В  «Ісус – Божий Син»
Г «Ісус Назарянин Цар Юдейський»

5. Хто написав слова до пісні «Правди Дух, дозволь пізна-
ти»  (№ 52 у російськомовному пісеннику)?
A Йоганн Даніель Херрншмідт
Б Самуель Готтліб Бюрдо
В Юліус Карл Рейнгольд Штурм
Г Герхард Терстееген

6. В яку країну брати продали Йосифа?  
А  у Грецію
Б  у Йордан
В  у Вавилон
Г  у Єгипет

7. У який день християни відзначають запровадження 
Святого Причастя?
А  у пасхальний понеділок
Б  у Страсну п’ятницю
В  у святий (чистий) четвер
Г  у попільну середу

8. Із скількох положень складається Новоапостольський 
Символ віри?
А  із дванадцяти
Б  із десяти
В  із семи
Г  із чотирьох

9. Хто такі сикарії?
А група фарисеїв, які відокремилися
Б  загін у римському війську
В  слов’янська меншість у Східній Пруссії
Г  група повсталих юдеїв

10. Як називають хід богослужіння?
А  конфесія
Б  літургія
В  реальна присутність
Г  Богоявлення
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