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Не один учитель, бувало, потай та з сумом думав саме так про 
свого учня. Усі намагання навчити його чомусь для майбутньо-
го життя здавалися марними. Однак, якою великою була радість, 
коли через багато років довідуєшся, що з цього учня все ж щось 
вийшло і він став успішною людиною. Посіяні учителем зерна у 
кінцевому результаті принесли плоди.
Коли ми живемо за вірою, то не одразу бачимо результати своєї 
поведінки. Утім,  насіння, буває, падає на непідготовлений ґрунт. 
А, можливо, ще не прийшов час і треба набратися терпіння; змі-
ни вже відбулися, але ми їх просто не помічаємо. Якщо ми жи-
вемо відповідно до Євангелія, служимо Господу і розповідаємо 
ближньому про свою віру, то сіємо добрі зерна. Коли вони впа-
дуть на сприятливий ґрунт сердець людей, які оточують нас, то 
Бог сприятиме тому, аби вони проросли й принесли плід. Якою ж 
неймовірно великою буде тоді радість!

Імпульс з богослужіння Першоапостола 

З нього ніколи нічого
не вийде…
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У 2008 році цей титул було вперше присвоєно 
розташованому в регіоні Уккермарк місту з 30 
тисячним населенням. Заснований у 1995 році 
національний парк «Нижня долина Одеру», що 

розташований на заплавних луках, відзначив у цьому році 
свій 25-річний ювілей. Парк, довжина якого становить 50 
км, а максимальна ширина 5 км, простягається уздовж ріки 
Одер та займає площу 10,5 гектарів. Завдяки сприятливому 
розташуванню у перехідній зоні між атлантичним і кон-
тинентальним кліматом, а також ландшафту, який несе на 
собі відбиток льодовикового періоду, у цьому заповіднику 
переважає значне багатство фауни й флори, аналогів якого 
у світі немає. Рідкісні рослини й тварини, що знаходяться 
під охороною держави – як-от річкові видри, чорні крячки, 
великі бугаї чи деркачі – залюбки селяться на цій території. 
Заплавні луки, які регулярно заливаються водою, є улюбле-
ним місцем виведення молодняка та зимівлі насамперед 
водоплавних птахів. Цей національний парк робить також 
неабиякий внесок у дружбу між народами. Спільно з ланд-
шафтними парками «Нижня долина Одеру» і «Цединя», що 
прилягають до польської території, він утворює перший 
великий міжнародний німецько-польський заповідник. 
Окрім цього, треба сказати, що упродовж багатьох років 
він плекає партнерство з «Національним парком Баньіне», 
який знаходиться на півдні Мозамбіку (Південно-Східна 
Африка).  

4 НС, 12/2020

Шведт – 
національне місто-парк

Ф
от

о:
 ©

 s
lo

w
m

ot
io

n
gl

i –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om



НС, 12/2020 5

БОГОСЛУЖІННЯ У М. ШВЕДТІ / 
НІМЕЧЧИНА

ДАТА: 12 липня 2020 року
БІБЛІЙНА ЦИТАТА: Євангеліє від Матвія 24, 
44
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Усе на славу Бога» (№ 333 
у німецькомовному пісеннику)
СУПРОВІД: Окружний Апостол Вольфганг 
Надольний й Апостол Клаус Катенс
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Д орогі брати й сестри, я вельми вдячний ми-
лостивому Богові, що можу разом з вами сьо-
годні перебувати на цьому богослужінні. Тим 
паче, я усвідомлюю, що переважна більшість 

Божих дітей сьогодні все ще не можуть приходити на бо-
гослужіння у церкву. У цілому світі налічується незначна 
кількість громад, у яких уже відновлені богослужіння. Ми 
живемо в непростий час і мені не раз задають питання, чи 
є це бажанням нашого милостивого Бога, і чому Він так 
чинить. Я, звісно, не маю права відповідати замість Бога; 
однак, не вірю, що Він бажає цього. Хіба Бог може бажати, 
аби страждало так багато людей? Хіба Бог може бажати, 
аби вмирало так багато людей? Хіба Бог може бажати, аби 
так багато людей зазнавали біду й нужду? Милостивий Го-
сподь – без сумніву – допустив цю ситуацію, інакше б її не 
було. Адже, що б з нами не відбувалося, це допускає Бог. 
Чому Він допустив цю ситуацію, я не знаю. Я знаю тіль-
ки одне: Він допустив цю пандемію, бо знав, що вона не 
перешкодить звершенню Його плану та Його спасенним 

Бути готовими до приходу   
Господа

діянням; що вона не буде перепоною на шляху відкуплен-
ня Його народу. Інакше милостивий Бог не допустив би її.  

Ми знаємо, що Бог вірний і турбується про кожного 
з нас; Він не допустить, аби ми зазнавали випробувань 
понад свою силу й не поралися з важкою ситуацією. Бог 
турбується, аби ані пандемія, ані біда, яка прийшла разом 
з нею, не перешкоджали жодній Божій дитині отримати 
спасіння; аби, попри це горе, кожен з нас міг продовжува-
ти рухатися шляхом у напрямку Небесного Царства. Бог 
вірний, тому ми можемо покладатися на Нього!

Ч и є ця ситуація для нас випробовуванням? Звісно, 
так! Вона є для нас водночас нагодою перевірити 
самих себе і запитати, якими є наші стосунки з Бо-

гом і Його громадою. Значна кількість братів і сестер не 
можуть відвідувати богослужіння і спілкуватися один з 
одним. Заходи, що проводяться у громадах усього світу, 
є дуже обмеженими. Такого часу в нас, власне, ще не було. 
Я, звичайно, розмірковую над цією ситуацією, спостері-

СЛОВО І ВІРА  | БОГОСЛУЖІННЯ

«Тому й ви будьте готові, 
бо Син Людський прийде тієї години, 
що про неї ви й не думаєте».

Цитата з Біблії: Від Матвія 24, 44
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гаю за її розвитком, а також – за тим, що відбуватиметься 
у найближчі місяці. 

Чим більше я минулого тижня розмірковував над цією 

ситуацією, тим більше приходила мені на думку саме ця 
біблійна цитата: «Тому й ви будьте готові, бо Син Чолові-
чий прийде тієї години, що про неї ви й не думаєте». Я чи-
мало розмірковував над нею. У цей незвичайний час, коли 
в багатьох місцях світу не відбуваються богослужіння і 
життя у громадах стало не таким активним, як раніше, Го-
сподь усе ж може прийти.   

Це не означає, що короновірус є знаменням часу, яке 
нам каже: «Господь гряде!» Господь виразно наголошував, 
що Його Друге Пришестя не буде пов’язане з жодними 
знаменнями, Він зокрема мовив: «Тоді з двох, що будуть 
у полі, одного візьмуть, другий залишиться. Дві молоти-
муть на жорнах: одну візьмуть, друга залишиться» (Від 
Матвія 24, 40–41). Отже, прихід Господа не має взагалі 
нічого спільного з ситуацією, у якій сьогодні знаходяться 
віруючі люди. Пандемія, однозначно, не є знаменням часу, 
яке передрікає прихід Господа. Це – абсолютна нісенітни-
ця, яка не відповідає написаному в Біблії. А з іншого боку, 
це не означає, що Господь не може прийти саме у цей час. 
Адже ми щодня чекаємо на Його прихід.   

Висновок: для нас навіть у цей нелегкий час важливо 
виявитися готовими до Другого Пришестя Господа. Це 
вельми важливо, брати й сестри. Перевірмо себе, чи ми, 
власне, є готовими до приходу Господа, якби він відбувся 
сьогодні, у цей непростий час.  

Що означають слова: бути готовими до приходу Госпо-
да; бути готовими увійти в Його Царство і Божественну 
славу?

Першою неодмінною передумовою готовності є наше 
освячення. Без освячення нам годі ввійти в Боже Царство. 
Однак, ми не спроможні освятити самих себе. Освячує 
тільки Бог. Він освячує нас жертвою Ісуса Христа; Він ос-
вячує нас Своєю милістю і прощенням гріхів; Він освячує 
нас Своїм Духом, Святим Духом; Він освячує нас Своїм 
словом і Своєю істиною. Але нам треба прийняти Його ос-
вячення. Милостивий Бог не нав’язує нам його. Аби зазна-
ти освячення від Бога, нам треба також щось робити.   

М илостивий Бог бажає нас освятити і для цього Він 
оправдує нас; віра в Ісуса Христа – це єдиний шлях 
для нашого оправдання. Що означає виявляти віру 

в Ісуса Христа? Я не раз вів про це мову й знову абсолютно 
свідомо повторюся: вірити в Ісуса Христа означає проявля-
ти до Нього абсолютну й безумовну довіру. Тобто довіряти 
Його любові та Його слову. Це – істина. Ісус любить тебе, 
Він – твій Господь, Він – твій Наставник. Хто має таку віру й 
довіряє Йому, того Бог оправдує. 

Бог освячує нас, коли прощає нам гріхи й очищає нашу 
душу завдяки жертві, у яку приніс Себе Христос. А нам 
треба рішуче боротися з гріхом, каятися і покутувати їх, а 
також проявляти готовність прощати своєму ближньому. 
Саме так ми зазнаємо освячення, а значить готовимося до 
приходу Господа. Я вам нічого нового не сказав, і все ж це 
не просте завдання. Дозвольмо милостивому Богові очи-
щати й освячувати себе. 

Освячення передбачає наше оновлення. Нам треба позб-
уватися старого Адама. Ісус, зокрема, мовив: «Віддаю Себе 
за них у посвяту» (Від Івана 17, 19). Як Він робив це? Він 
повністю віддавав Себе в руки Божі. Ісус Христос бажає 
освятити й нас. Для цього ми також маємо віддати себе 
Господові. Тобто відмовитися від усього, що не відповідає 
Його сутності та Його волі. Цього нам треба позбувати-
ся. Таким є наше завдання. Бог освячує нас жертвою Ісуса 
Христа, прощенням гріхів, Своїм словом і Своїм Духом. 
Отже, освячення – це перший етап на шляху готовності до 
приходу Господа.

Ц е звучить, звичайно, дуже теоретично й по-бого-
словському. Але як мені перевірити, що я готовий до 
приходу Господа, що я готовий увійти в Його Цар-

ство? Господь дав нам конкретні приклади. Він чітко наголо-
шував, кого візьме, а кого не візьме з Собою, коли повернеть-
ся. Перше, про що Він вів мову: Він візьме з Собою людей, 
які виявляють достатньо любові до Бога. Таких прикладів у 
Біблії є чимало. Наведу приклад невісти, яку Господь візь-
ме з Собою. Невіста ототожнює собою людей, які люблять 
Ісуса. У Посланні до Колосян мовиться про те, що любов’ю 
вимірюється  досконалість (див. Колосян 3, 14). В «Одкро-
венні» Господь мовить про те, що візьме з Собою людей, які 
проявлятимуть першу любов.   

Отже, любов вимірюється. Ми здатні виміряти свою лю-
бов, коли запитаємо в себе, наскільки важливою є для мене 
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Пандемія, однозначно, не є 

знаменням часу, яке передрікає 

прихід Господа. Це – абсолютна нісенітниця,       

           яка не відповідає написаному

                                в Біблії.

Для нас навіть у цей час важливо бути 

                 готовими до Другого Пришестя 

                     Господа. Це вельми важливо.
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зустріч з Господом Ісусом. Наскільки важливою є для мене 
зустріч  з Богом у молитві, на богослужінні чи у спільно-
му єднанні? Наскільки важливими є для мене відносини 
з Нареченим? Наше покаяння є також важливим елемен-
том. Першоапостол Лєбер часто ставив таке питання: «Чи 
страждаємо ми від власних гріхів?» Адже гріх віддаляє нас 
від Бога, позбавляє єднання з Ним. Чи страждаємо ми від 
того, що наші провини й гріхи руйнують єднання з Госпо-
дом Ісусом? Чи ми стали байдужими до цього, бо Він нам 
і так завжди прощає гріхи? Ні! Людина, яка любить Госпо-
да, страждає від власних гріхів, бо знає, що гріх віддаляє 
її від Нього; вона бажає позбуватися гріхів, бо з ними не 
осягне єднання з Христом.

Н аскільки важливими є для нас зустрічі з Ісусом Хри-
стом під час богослужіння? Дехто з вас може поду-
мати, що я таким чином змушую людей приходити в 

церкву і боюся, що вони не приходитимуть на богослужіння. 
Адже набагато зручніше сидіти на дивані й дивитися віде-
о-богослужіння. Ви знаєте, що Новоапостольська церква в 
цілому світі ставиться серйозно до коронавірусу й робить все 
від себе залежне, аби зменшити ризик зараження людей у час 
богослужіння. Те саме, як ви бачите, відбувається і сьогодні. 
Ми не можемо й не хочемо нікому вказувати, чи приходити 
йому на богослужіння, чи ні. Нехай кожен новоапостоль-
ський християнин – я хочу ще раз підкреслити – серйозно 
поміркує і сам зважить: «Піду я в церкву чи ні?» Ось що є для 
мене важливим. Однак, у мене є побоювання, що рішення ін-

коли приймаються легковажно: «Я залишуся вдома». 
Пояснення, які я чую, є сумнівними. Дехто вважає, що 

перебування у церкві є більш небезпечним, ніж покупка 
у торговому центрі чи в супермаркеті, або вечеря в ресто-
рані. Треба звернутися до свого сумління і запитати, чи 
правильно це. Я не даватиму відповіді на це питання. Не-
хай кожен сам для себе прийме рішення. Я тільки закли-
каю: перевірмо себе серйозно! Це єдине моє прохання.  

Інші не приходять у церкву, бо, як вони кажуть, не ба-
жають заразити своїх братів і сестер. А хіба серед тижня 
немає такої небезпеки? Чи сміємо ми заражати людей, 
які не є новоапостольськими віруючими? Чи відповідає 
це любові до ближнього, коли я не бажаю заразити свого 
брати чи сестру по вірі, але заражаю свого ближнього? Чи 
правильно це?

Я повертаюся до головної теми: бути готовим означає 
любити Бога й запитувати в себе: «Якими є мої сто-
сунки з Богом? Наскільки важливими є для мене зу-

стрічі з Ним у молитві, на богослужінні та у єднанні? Чи ка-
юся я, коли зруйнував своє єднання з Богом?»

Любов до Бога передбачає також любов до ближнього. 
Ісус молився про те, аби ті, яких Отець дав Йому, були як 
одно, й були там, де Він. З цього я роблю висновок, що 
єдність Божого народу є також передумовою готовності 
до приходу Господа. Отже, єдністю вимірюється наша го-
товність. 

Це не означає, що всі ми маємо завжди дотримуватися 

              Бог освячує нас жертвою Ісуса Христа, прощенням гріхів, 

                      Своїм словом і Своїм Духом.
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АПОСТОЛ  КЛАУС  КАТЕНС

Апостол Катенс (Берлін-Бран-
денбург) порівняв нашу 
готовність до приходу Господа 
зі спортсменом, який готується 
до змагання й усе своє життя 
підпорядковує цій меті. Він був 
би нетямущим, якби прихо-

див на тренувальний майданчик у спортивному 
одязі, однак не брав участі у тренуваннях, а тільки 
спостерігав. Нам також недостатньо просто бути 
присутнім  на богослужінні, нам треба бути гото-
вими уважно слухати й дозволяти готувати себе до 
приходу Господа: «Ми приходимо на богослужіння, 
аби уважно слухати Боже слово, розмірковувати 
над ним і застосовувати його у своєму житті. Ми 
приходимо, аби отримати імпульси для істинної 
готовності до того, до чого Бог обрав нас», – такими 
словами Апостол завершив свою співпроповідь.

однакової думки. Наші думки будуть різними –  до остан-
ку. Мова йде не про те, аби усунути різницю між нами, а 
про те, аби долати будь-які відмінності; аби ми, попри те, 
що є різними, цінували, допомагали й любили один одно-
го. Навіть якщо ми є різними. Єдність означає долати те, 
що роз’єднує нас. Отже, перша передумова – це любов до 
Бога й до ближнього.  

Господь Ісус мовив також про те, що візьме з Собою 
тільки тих людей, які чекатимуть на Його прихід. Саме 
в цьому полягає суть притчі Ісуса Христа про суддю та 
вдовицю. Бути готовими до приходу Ісуса Христа означає 
наполегливо очікувати й ставити його прихід у центр сво-
го життя. Я не можу сказати, що є готовим, якщо прихід 
Господа є тільки однією з можливостей мого майбутнього 
і становить частину моєї релігії. Бути готовими означає 
прагнути й палко очікувати вічного єднання з Господом. 
Ми маємо жити цим, це має бути невід’ємною складовою 
нашого життя. Отже, людина є готовою до приходу Госпо-
да, якщо вона наполегливо очікує. 

Господь Ісус навів ще один приклад готовності ввійти в 
Його Царство. Він, зокрема, мовив: «Хто Царства Божого 
не прийме, як дитина, – не ввійде до нього» (Від Марка 
10, 15). Це – вельми серйозні слова Господа Ісуса, які оз-
начають, що вхід у Боже Царство не є чимось само собою 
зрозумілим, на що ми заслуговуємо, бо роками виявляли 
вірність, здійснювали служіння, приносили жертви, тру-
дилися і боролися. Якщо людина так міркує, то не є гото-
вою до приходу Господа. Така людина не приймає Божого 
Царство, як дитина. Людина, яка приймає Боже Царство, 
як дитина, добре знає: «Я ні на що не заслуговую. Усе, що 
маю, я завдячую Божій милості!» Людина, яка приймає 
Боже Царство, є смиренною і вдячною, вона щодня мо-
литься: «Господи, не випускай мене з Твоїх милостивих 
рук! Даруй мені, будь ласка, Твою милість!» 

О сь три елементи, за якими можна виміряти нашу 
готовність увійти в Господнє Царство, –любов 
до Бога й до ближнього, наполегливе очікування 

приходу Господа, єднання з Богом і смирення. Виявляймо 
готовність і в час коронавірусу!

Коли Господь повернеться і приведе нас в Своє Царство, 
то – не тільки для того, аби ми зазнали вічне щастя і були 
звільненими від бід та лиха, аби ми перебували разом з 
Ним і жили прекрасним життям. Господь прийде, аби 
взяти з Собою Свою Невісту, яка під час Тисячолітнього 
Царства миру разом з Ним працюватиме на правах царів 
і священників. Отже, Боже Царство – це не тільки від-
куплення, а й – покликання до особливого служіння. Це 
цікаво: Господь повернеться, аби взяти з Собою людей, які 
будуть готовими служити Йому під час Тисячолітнього 
Царства миру. 
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К оли людина є готовою до такого служіння? Господь 
Ісус мовив про це абсолютно виразно і давав чима-
ло прикладів. Людина виявиться готовою до при-

ходу Господа, коли під час Його приходу буде працювати 
й служити Йому. У чому суть такого служіння? Ісус ска-
зав Своїм учням у Гетсиманському саду – коли пережи-
вав особливий час – аби вони молилися разом з Ним. А 
вони поснули. Для них цей час був особливим, вони були 
засмучені й стомлені, тому заснули  й не змогли молити-
ся разом з Господом. Хоча Ісусові було це важливо. Саме 
такого служіння Господь очікував від Своїх учнів. У цей 
момент вони мали молитися разом з Ним за успішне звер-
шення плану спасіння. Служіння для Господа передбачає 
молитву за досконалість і спасіння.

 Притчею про таланти Ісус показав, що візьме до Себе 
людей, які використовують свої таланти на благо Його 
справи. Також у цей незвичайний час. Хтось може сказа-
ти: «У громаді нічого не відбувається, відсутнє активне 
життя, то як застосовувати свої таланти?» Коли мені про 
це кажуть, то я завжди відповідаю: «Любов винахідлива!» 
Любов допомагає людині застосувати свої дари й таланти 
на благословення твого ближнього й на служіння Госпо-
дові. Любов винахідлива.

Отже, бути готовими означає постійно усвідомлюва-
ти: я покликаний на служіння; я бажаю молитися разом 
з іншими; я бажаю застосовувати свої дари й таланти на 
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Аби під час Свого Другого Пришестя Господь взяв нас до 
Себе, нам треба дозволити Йому освячувати себе, прояв-
ляти любов, надію і смирення. Аби служити Христові на 
правах майбутніх царів і священників, нам треба вже сьо-
годні сповідувати й визнавати Його, а також бути вдяч-
ними. 

Готовою до служіння в Божому Царстві, готовою до 
служіння під час Тисячолітнього Царства миру є людина, 
яка величає й хвалить Бога. Готовою є людина, яка вже сьо-
годні служить Йому, яка вже сьогодні активно працює й 
застосовує свої дари й таланти на благо Господа. Це зовсім 
прості приклади. Виявляймо готовність! Чекаймо на Го-
спода. Адже ми бажаємо, аби Він прийшов якнайшвидше.

Після служіння Апостола Першоапостол сказав: До-
рогі брати й сестри, Бог і сьогодні бажає освятити нас – 
якщо ми дозволимо Йому себе освятити. Він бажає про-
стити нам наші гріхи. Усе залежить від того, наскільки 
щиро ми каємося у них. Інколи нам треба відводити ще 
більше часу для розмірковувань: «Якщо милостивий Бог 
не простить мені мої гріхи, то я не зможу ввійти в Його 
Царство. Будь-який гріх віддаляє мене від Бога. Він пе-
решкоджає мені ввійти в Боже Царство». Тоді відпущення 
гріхів набуває для мене зовсім іншого значення. Тоді ми 
починаємо щиро каятися. Не зі страху, а з любові до Ісуса 
Христа. Адже ми не хочемо бути відлученими від Нього.

 Ми і сьогодні святкуємо Святе Причастя, яке знаменує 
особливу зустріч з Ісусом Христом. Нехай ця зустріч зно-
ву й знову нагадує нам про Його жертву. Мовлячи іншими 
словами: Ісус приступає зараз до тебе й до мене і мовить: 
«Довірся Мені. Я помер за тебе. Я довів, що ти є важливим 
для Мене, Я віддав за тебе Своє життя. Що ще Я міг зроби-
ти для тебе? Довірся Мені! Хіба ти віриш у те, що Я поки-
ну тебе напризволяще? Хіба ти віриш, що Я тебе зречуся? 
Хіба ти віриш, що Я тебе забув? Довірся Мені!» 

Коли Ісус святкував разом зі Своїми учнями вечерю, то 
вказував на те, що палко прагне відзначити з ними вечерю 
у Своєму Царстві. Ісус і сьогодні каже нам те саме: «Я пал-
ко прагну, аби ти сидів у Моєму Царстві разом зі Мною за 
одним столом». Ось яким є палке прагнення Господа Ісуса. 
Він палко прагне цього для тебе і для мене. Він чекає на 
це й робить усе необхідне, аби ти і я сиділи разом з Ним 
за одним столом у Його Царстві. А ти? Чи ти також палко 
прагнеш цього?..

благо Господа й свого ближнього. Навіть у цей нелегкий 
час. Служити означає допомагати людям, яких спіткала 
біда й нужда. Я думаю, мені не треба детально зупиняти-
ся на цьому. Служити означає робити добро ближньому. 
Підкреслю ще раз: людина виявиться готовою до приходу 
Господа, якщо під час Його приходу служитиме Йому. 

А які ще завдання ми виконуватимемо у Тисячолітньо-
му Царстві миру? Ми будемо поширювати Євангеліє. Го-
сподь з цього приводу мовив: «Кожний, отже, хто визнає 
Мене перед людьми, того і Я визнаю перед Моїм Отцем не-
бесним» (Від Матія 10, 32). Господь візьме до Себе людей, 
які будуть готовими виконувати таке служіння; які вже 
сьогодні визнають Ісуса Христа та Його Ім’я. На цьому 
я також не буду детально зупинятися. Дорогі брати й се-
стри, сповідуймо Євангеліє Ісуса Христа, звіщаймо його. 
Мене не раз критикують за цю «політику»; однак, я ще раз 
свідомо повторюся: «Я Апостол Ісуса Христа; посланий 
звіщати Євангеліє. І тут немає жодної політики. Євангеліє 
є важливим для мене і ми маємо свідчити про нього; ми 
маємо рішуче сповідувати вчення Ісуса Христа і, якщо 
треба, казати: «Ти чиниш неправильно! Це не відповідає 
Євангелії». Отже, нам треба розмірковувати над Єван-
гелієм і кожного разу запитувати в себе: «Чи відповідає 
моя поведінка Євангелії? Чи узгоджується вона з учен-
ням Ісуса?» А якщо бачимо, що щось відбувається не так, 
то маємо казати собі: «Так я не маю право говорити; моя 
думка не узгоджується з думкою Ісуса Христа». Тут треба 
проявляти сміливість. Людина, яка готова сповідувати й 
визнавати Ісуса Христа, є готовою служити Йому, бо саме 
таким буде наше доручення у Тисячолітньому Царстві 
миру. 

І останній момент. Яку ще працю ми будемо виконувати 
у Небесному Царстві, а потім на землі під час Тисячоліт-
нього Царства миру чи згодом у новому творінні? Ми 

будемо хвалити й величати Бога. Майбутнє відкуплених 
– вічна хвала й величання Бога. До такого служіння буде 
готовою людина, яка вже сьогодні дякує, величає і славить 
Бога. Навіть у цей непростий час. 

Наведу знову вище згадані приклади. Господь каже нам, 
аби ми були пильними й готовими, бо Він може прийти за 
будь-якої години, навіть сьогодні, у цей дуже незвичний 
час. Ми маємо турбуватися про те, аби Він освячував нас. 
Ми маємо турбуватися про те, аби бути готовими увійти 
в Його Царство. 

Готовою є людина, яка любить Бога й ближнього. Гото-
вою є людина, яка смиренно приступає до Бога і знає, що 
Він дарує милість. Усе інше є другорядним. Готовою є лю-
дина, яка підтримує єдність з ближнім. Готовою є людина, 
яка наполегливо очікує на прихід Господа. Яка істинно че-
кає на Господа. 
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Р ізні дослідження й опитування на тему 
«Церква і віра», особливо в реґіоні Берлі-
на-Бранденбурга, показують, що все менше 
й менше людей вірять у Триєдиного Бога. 

А отже, вони, особливо молоді люди, дедалі менше 
знають про події та історії, що описані у Біблії. Віру-
ючі християни, звісно, не схвалюють таку тенден-
цію. Однак, вони навряд чи можуть дієво вплинути 
на неї. Протистояти цьому суспільному процесові – 
означає вести безперспективну боротьбу з вітряни-
ми млинами. Однак, людина, яка серйозно ставиться 
до своєї віри і живе відповідно до неї, усе ж має нео-
ціненний вплив на своє оточення.

Виникає питання: коли віруючій людині слухати, 
читати чи розповідати про біблійні події, які стано-
влять основу його віри? Слово з Біблії знаходиться, 
зрозуміло, у центрі будь-якого богослужіння. Од-
нак, віруюча людина не має задовольнятися тільки 
проповіддю, а продовжувати розмірковувати над 

змістом своєї віри й відповідно жити. Коли люди з 
близького оточення бачать, що вона намагається з 
усіх сил жити відповідно до своєї віри, то вона, та-
ким чином, подає їм приклад для наслідування. Така 
віруюча людина стає для них авторитетом і вони на-
віть очікують від неї вказівок щодо істинного життя 
з вірою.

У Катехізисі нашої церкви мовиться про завдання 
батьків, які відповідально ставляться до вихован-
ня своїх дітей. Вони прищеплюють їм віру й Божий 
острах, а також знайомлять з Божим словом (Повто-
рення Закону 6, 6, 7; див. КНЦ, п. 13.3.4). Також вони 
відводять час для того, аби разом з дітьми відповід-
но до їхнього віку читати біблійні історії й давати 
потрібні пояснення чи настанови.

Публікація Катехізису Новоапостольської церкви 
у 2012 році є значною допомогою для ознайомлення 
зі змістом новоапостольської віри. Давайте будемо 
не тільки знати, де лежить ця книга, а також, звичай-
но, Біблія, а й читати їх.

Не забуваймо, при цьому, про мету нашої віри. 
Ми чекаємо на Друге Пришестя Ісуса Христа, Який 
повернеться, аби взяти Свою Невісту в Небесну 
обитель, відзначити з нею Весілля Агнця й осягну-
ти вічне єднання. Після 1-ого  Воскресіння Христос 
запровадить Царство Миру, під час якого звіщати-
меться Євангеліє людям усіх епох. Це – завдання, до 
якого ми маємо бути підготовленими.

Клаус Катенс

Жити свідомо вірою
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Я ка зваблива ідея: стирати усе нега-
тивне натисненням однієї кнопки! 
Як у комп’ютері. Написав нісеніт-
ницю – натиснув на клавішу і її, як 

не було. Якби так було у житті: зробив негід-
ний учинок – натиснув для впевненості двічі 
на ту саму клавішу – й остаточно стер усе. 
Ніби цього й ніколи не було. Образив друга 
чи подругу під час суперечки – тричі натис-
нув на клавішу, і над тобою знову чисте небо 
й світить яскраве сонце. Гарна фантазія! На 
перший погляд, вона здається мрією з казко-
вої країни. Скільки думок і душевних мук ми 
таким чином заощадили б. Скільки боротьби 
нам не довелося б вести з самими собою і з 
біллю зізнаватися: «Так, я завинив/завини-
ла». Просто натискаєш на кнопку, і - раптом! 
- знову мир і радість.

Однак, розглянемо це дещо глибше. «Нага-
дування про минуле – це запорука збудування 
майбутнього» – таким є результат десятиріч-
них досліджень однієї жінки-професора. Цю 
мудрість, на перший погляд, нелегко збагну-
ти! Болісно занурюватися у минуле, аби бу-
дувати майбутнє? Майбутнє має бути необ-
тяжливим, багатообіцяючим й обнадійливим. 
Хіба достойним буде майбутнє людини, якщо 
воно буде обтяженим мотлохом минулого? 

Деякі мудрі люди наводять ще такі аргу-
менти: «Тільки позбувшись минулого, можна 
побудувати майбутнє!» І вони мають рацію: 
позбувшись минулого..?! Якщо усе важке з 
минулого я перекладатиму на свою спину, то 
через декілька десятиліть тягнутиму з собою 
величезний тягар. Тоді я навряд чи зможу 
збудувати майбутнє, бо минуле гальмуватиме 
й не відпускати мене. Якби людина щодня ди-

вилася на скоєні нею гріхи й помилки, то була 
б паралізована. Чи було б радісним тоді у неї 
життя? 

Тепер розглянемо не тільки злочинців, а й 
жертву – людей, у життя яких утрутилося зло, 
чи життя яких ускладнене необережними або 
навмисними вчинками інших людей. Якщо 
минуле людини обтяжене чи затьмарене ве-
ликим тягарем, то чи достойним буде її май-
бутнє?

То який вихід – поставити галочку, забути, 
не плакати над розлитим молоком і не вору-
шити минуле?

Ісус Христос радить інший шлях – каяття 
(Від Луки 17, 4). Він радить розмірковува-
ти над тим, що у нас негаразд . Брати на себе 
відповідальність і визнавати власні помилки. 
Покутувати свої гріхи – тобто стати на вірний 
шлях, який веде у майбутнє, а також шукати 
примирення з людьми, які постраждали через 
нас (Від Луки 17, 3). Визнавати помилки ми-
нулого й працювати над їхнім виправленням. 
І, урешті-решт, прощати; прощення звільняє 
від тягарю гріхів. Це стосується як окремих 
людей, так і груп чи організацій.

Один відомий поет сказав знакові слова: 
«Людину красить, коли вона просить виба-
чення і прощає іншому». Отже, окрасою лю-
дини є те, коли вона бере на себе відповідаль-
ність і не ховає очі від минулого.

Людина, яка бажає швидко й легко позбути-
ся помилок минулого, нехтує примиренням і 
прощенням. «Хто старе пом’яне ...» – так, але 
після того, як визнати власні помилки, покая-
тися і стати на шлях примирення. Тоді й тіль-
ки тоді!

Хто старе пом’яне...
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Як Біблія 
описує Бога?

Як можна уявити собі Бога? У Біблії розповідається чимало про Бога. Вона повідом-
ляє про Бога Ізраїлю, Який є водночас Отцем Господа Ісуса. Він – живий Бог і веде Свій 
народ до свободи.     

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

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»

У Біблії виразно мовиться про зв’язок між 
Богом і людиною. Бог створив людину на 
Свої ОБРАЗ і Свою ПОДОБУ. Він звертаєть-
ся до людей, наставляє їх та укладає з ними 

СОЮЗ. Бог діє. Бог є невидимим. Усе, що ми знаємо 
про Нього, дізнаємося з Його діянь і завдяки Його 
Синові Ісусові Христові.

Бог створив небо і землю, видимий і невидимий 
світ. Він створив їх Своїм словом 
і оживив те, що створив. Наділене 
життям творіння свідчить 
про Божі ДОСКОНАЛІСТЬ 
і ВСЕМОГУТНІСТЬ. Увесь 
створений Богом світ підвладний 
Йому і підкоряється Його слову. 
Усе в світі указує на Нього як на 
ДЖЕРЕЛО І МЕТУ. Бог вічний, 
Він не має ні початку, ні кінця. 

Він незмінний, як мовиться у Біблії «вірний»; Він 
усюдисущий й усезнаючий.

У писаннях Нового Завіту ми довідуємося про 
Триєдиного Бога: Бога ОТЦЯ, СИНА І СВЯТОГО 
ДУХА. Він – Отець, до Якого ми звертаємося і як діти 
довіряємо Йому. Бог Син є Спасителем і Відкупите-
лем. Його любов знайшла своє відображення в Ісусі 
Христі. Завдяки Ісусові Бог став доступний для нас, 

людей. Ми знаємо про Христа, тому 
маємо уявлення про Бога.

Бог продемонстрував людям 
Свою ЛЮБОВ, пославши на землю 

Свого Сина. Завдяки цій любові 
був укладений союз, який люди 

через гріхопадіння порушили. 
Отже, тепер знову відновлений 

зв’язок між Творцем і творінням, 
між Богом і людьми.

НC, 12/202014
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Під час відпустки Філіп з мамою оглядають чудову старовинну церкву. Коли повз них проходить 
бородатий священнослужитель у білому вбранні, то Філіп схвильовано запитує: «Це – Бог, Він 
що живе тут?» Мама відповідає: «Звісно, ні! У Бога немає тіла, як у нас, інакше Він не зміг би знахо-
дитися одночасно скрізь і всюди». Філіп задумався: «Якщо у Бога немає тіла, то Його голова опи-
рається прямо на ноги!»

Як виглядає 
Бог?

        ДІТИ МА ЛЮЮТЬ БОГА

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | ДІТИ І ЦЕРКВА
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М алолітня дитина вважає, що її батьки 
наділені Божественними якостями: вони в 
її уяві є всемогутніми й усезнаючими, і жи-
вуть вічно. Коли діти вперше дізнаються 

про Бога, то також наділяють Його батьківськими якостя-
ми. Знання про Бога діти черпають як від своїх батьків, 
так і від близьких людей: з Богом вони почувають себе 
безпечно. Божа любов – це для них, неначе тепло й увага, 
які вони отримують від рідної та близької людини. Навіть 
страх бути покинутими напризволяще діти пов’язують зі 
своїм уявленням про образ Бога. Однак, вони надіються, 
що Бог завжди перебуває з ними, й отримують знання 
про те, що Він є могутнім Помічником, Який допомагає 
у будь-якій складній ситуації, дає пораду й вселяє утіху. 
Отже, на етапі раннього дитинства образ Бога й батьків 
нерозривно пов’язані між собою. Дитина не розпізнає 
межу між собою і людьми, які про неї піклуються, тому 
Бог і батьки становлять для неї щось єдине ціле.

На наступному етапі розвитку дитина починає ро-
зуміти, що її батьки – це «прості люди». Вона розуміє, що 
вони не наділені Божественними якостями і є недоскона-
лими. І вона починає робити різницю між батьками й Бо-
гом. А образ Бога стає для них дедалі більш абстрактним. 
Однак, їхнє ототожнення себе з батьками істотно визна-
чає також їхнє уявлення про образ Бога. Якщо батьки ро-
блять помилки, то Бог усе ж для них – ідеал досконалих 
батьків. У своїх молитвах вони спілкуються з Ним, як 
з людиною. Отже, Бог для них – це Особа, з Якою вони 
підтримують зв’язок. Перший досвід дитини з Богом і 
знання про Нього логічно формує у них уявлення про 
Нього як про людину. Спочатку дитина уявляє собі Бога, 
наділяючи Його виключно людськими якостями, адже 
у неї ще не сформоване остаточне уявлення про Нього. 
Бог в дитячому уявленні має очі, ніс, вуха, рот, волосся і 
тіло з руками й ногами. Таке уявлення відповідає їхньому 
конкретному сприйняттю навколишнього світу. У Біблії 
також мовиться про те, що Бог наділений  людськими 
якостями й рисами. Про Нього зокрема сказано, що Він 
ходить у саду створеного Ним світу, що Він, як і створені 
Ним люди, наділений почуттями, як-от гнівом і співчут-
тям, любов’ю і вірністю. 

Дітям молодшого шкільного віку, отже, властиво вва-
жати, що Бог наділений людськими якостями, і воно в 
них дедалі більше укорінюється. Важливо приймати 
дитину та її уявлення про Бога серйозно і не робити з 
цього проблем. Більшість знань щодо дитячого уявлен-

ня про образ Бога ґрунтуються на дослідах, під час яких 
діти малюють Бога. Дитина здатна зобразити лише щось 
конкретне. Якщо вона добре розвинута й навіть пов’язує 
Бога, приміром, з почуттями захищеності чи благоговін-
ня, то їй усе ж важко зобразити Його на папері. Жоден 
малюнок не в змозі передати образ Бога. Оскільки ми, 
люди, не здатні своїм розумом осягнути Бога й зобразити 
Його, то дитина ототожнює Бога з людиною, як основою, 
на яку може опертися. З кожним новим досвідом дитини, 
що не узгоджується з тим, що Бог – це людина, погли-
блюється її уявлення про Нього. При цьому важливо, аби 
її попереднє уявлення про образ Бога не порушувалося 
раптово, а мінялося поступово; тоді вона зможе все глиб-
ше й краще спізнавати Його. 

 
Бог символічний

Усе, що існує в світі, дитина пов’язує з конкретним 
місцем, тому чимало дітей в дошкільному віці переко-
нані, що Бог живе у церкві. Коли згодом діти довідують-
ся, що Бог не живе в церкві, то таке уявлення зникає у 
них. Ми, люди, на кожному богослужінні поклоняємося 
нашому Отцеві, Який знаходиться в небесах, тому в ді-
тей формується уявлення, що Бог живе в небесах. Діти 
не можуть самостійно переконатися в цьому, тому в 
них тривалий час переважає власне уявлення про пе-
ребування Бога. Однак, коли діти починають здійсню-
вати авіаперельоти й зверху спостерігати за хмарами, 
або якщо вони розмірковують над величчю всесвіту чи 
над властивостями хмар, то у них таке уявлення зни-
кає. Природничо-наукові знання витісняють конкретне 
уявлення дитини  про Бога. Навчаючись у школі, вони 
довідуються, що Бог не пересувається землею як людина. 
Їхні переконання можуть також похитнутися внаслідок 
реалістичного світосприйняття. Діти навчаються тому, 
що Бог усюдисущий та невидимий, і що будь-яка людина 
сміє в молитві звертатися до Нього. Адже вплив Бога на 
світ значно перевершує людський вплив. Бог є не таким, 
як люди. Дізнаючись все більше й більше про Бога, діти 
міняють своє уявлення про Нього як про людину. Бог де-
далі більше стає для них духовною Особою. Він втрачає 
людське тіло, є невидимим і прозорим, приміром, – як 
світло чи щось газоподібне. Інколи діти перебільшують 
уявлення про Бога як про людину і наділяють Його надз-
вичайними якостями й рисами. Вони, приміром, знають, 
що Бог вислуховує кожну молитву, тому уявляють, що 
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Він має багато вух, або що Його вуха є величезними. Бог 
перебуває скрізь, тому вони зображують Його з великою 
кількістю ніг чи з крилами. Божу всемогутність діти пе-
редають у вигляді неймовірно великих розмірів, що пере-
вершують людину і навіть світ. Святість Бога діти часто 
зображують золотим чи білим кольором. Незалежно від 
того, як поглиблюється дитяче уявлення про Бога, у них 
найдовше зберігається образ Його обличчя, адже по об-
личчю можна розпізнавати почуття й емоції; воно вира-
жає прихильність і дає можливість звертатися до Бога в 
молитві. Людський образ Бога поступово змінюється на 
абстрактний і символічний. Бог тепер постає перед діть-
ми переважно як доброзичлива й прихильна Постать. 
Вони починають усвідомлювати, що Бога лише набли-
жено можна собі уявляти чи зображувати на малюнку. 
Діти чують: Бог – Любов, Світло, Дух і Джерело життя. 
Він додає людині сил і життєву наснагу. Символічний Бог 
є близьким до повсякденного життя людини. Окрім того, 
діти також довідуються, що Бог перебуває у людському 
серці. Таке уявлення може спершу викликати у дітей три-
вогу й вони можуть сприйняти Бога лише тоді, коли от-
римають досвід, що Бог вселяє утіху, підбадьорює, про-
являє любов, викликає радість і захоплення. 

Образ Бога в підлітковому віці

Формування дитячого уявлення про образ Бога в 
підлітковому віці в порівнянні з раннім вивчено значно 
менше. Імовірно, тому, що розвиток дитини в цьому віці 
є багатогранним і непередбачуваним. У цілому, можна 
сказати, що в цей період уявлення підлітка про Бога є 
набагато глибшим й абстрактнішим. Воно обумовлене 
особистістю підлітка і не залежить від усталених понять 
чи загальноприйнятого уявлення про Бога. Підліток з 
позитивним ставленням до Бога схильний до того, аби 
ідеалізувати Його і наділяти якостями, що надихають 
його. Почуття провини також впливає на індивідуальне 
уявлення про Бога. Абстрактне уявлення, однак, може 
підштовхнути до релігійних сумнівів; як-от, люди ви-
гадали Бога, а чи Він, дійсно, існує? Нерідко уявлення 
підлітка про Бога передає його ставленню до церкви. У 
нього виникає питання, чи достатньо переконливо церк-
ва представляє себе і чи вона викликає довіру до себе? У 
цей період життя чимало підлітків задають собі питан-
ня про смисл життя. І навіть якщо вони самостійно не 
знаходять на нього відповіді, то все ж стикаються з цим 
питанням, адже воно є вельми поширеним в сучасному 
суспільстві. Сповідуючи свою віру, підлітки, як і дорослі, 
можуть установити інший, більш стійкий контакт з Бо-
гом і світом. 

Виклики 
для вихователів

Отже, формування у ді-
тей уявлення про образ Бога 
обумовлене низкою важливих 
факторів: для того, аби дити-
на взагалі могла повірити в Бога 
любові, Який дарує захист, їй ще з 
раннього дитинства треба зазнати на 
собі щиру батьківську опіку. Духовні 
травми й розчарування можуть завади-
ти формуванню правильного уявлення про 
Бога. Раптова втрата дитячої віри у всемогут-
ність і велич батьків може призвести до того, 
що дитина навряд чи зможе скласти собі уявлення про 
образ всемогутнього Бога. Надмірне почуття провини, з 
яким дитині іноді важко самотужки впоратися, може та-
кож зашкодити її подальшим стосункам з Богом. Належ-
на опіка в ранньому дитинстві є запорукою формування 
чіткого образу Бога. Стикаючись з релігійним вихован-
ням і традиціями, діти змушені поєднувати своє особи-
сте уявлення про Бога, яке сформоване в сім’ї, з тради-
ційним образом Бога у церкві й школі. Таке поєднання 
буде успішним тільки в тому випадку, якщо приділяти 
належну увагу переживаннями, уявленнями і питання-
ми дітей і підлітків. Важливо, аби в них не складалося 
враження, що їм дозволяють повторювати лише те, чому 
учать, а щоб вони розуміли, що можуть мати власну дум-
ку й особисте уявлення про Бога, а також, що їхню думку 
вислухають і ставляться до неї серйозно. Тільки тоді в 
них може сформуватися і поглиблюватися власне уяв-
лення про Бога. Те саме стосується сумнівів, які нерідко 
супроводжують дітей у підлітковому віці. Людина, якій 
дозволено проявляти сумніви, може долати їх і таким 
чином духовно зростати. У цей період батьки мають пре-
красну нагоду власним прикладом демонструвати своїм 
дітям, що сумніви не є перешкодою для віри в Бога. Так, 
як батьки плекають довірливі стосунки зі своїми дітьми 
і, немов відчинені двері, є відкритими до їхніх потреб, 
так і шлях до Бога є відкритим для кожного, хто шукає 
Його. 
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В історії Божого Царства окремі люди чи навіть народи не раз проходили через великі 
випробовування і черпали з них імпульс, який наближав їх до Бога. Їхні випробовування 
були для них водночас шансом, за який вони хапалися. Вони не завжди одразу вбачали у них 
такий шанс. Погляд у минуле допоможе нам змінити вистраждане й життєво важливе 
питання «Чому?» на спрямоване в майбутнє питання «Навіщо?» 

Через випробовування – 
до великого благословення

О дин мудрий чоловік свого часу, знаходячись 
у стані лагідної меланхолії, сказав: «Життя 
проживають, дивлячись уперед, а розуміють 
– озираючись назад». Багато що з того, що об-

рушується на нас в житті, ми можемо правильно впоряд-
кувати й належно оцінити. Бо інколи воно сприймається 
нами як щось неприйнятне; а іноді утверджує наші життєві 
плани. Ми щосили намагаємося опиратися цьому. Чинимо 
опір кайданам, що накладають на нас, і нерідко витрачаємо 
чимало сил й енергії, аби повернути у більш приємне для 
нас русло те, що годі змінити. Багатьом людям неймовірно 
важко дається швидко адаптувати свої життєві плани до 
несподівано нових реалій. Вони за будь-яких обставин ба-
жають рішуче  дотримуватися свого – застарілого для су-
часної реальності –  плану життя, хоча, власне, розуміють, 
що він веде у глухий кут. Страхи, традиції, бажання са-
моствердитися нерідко перевершують здоровий людсь-

кий глузд. Тепер оглянемося на історію Божого Царства.   

Спрямовуй свої тривоги, турботи, жалі, й думки 
Крізь дні і літа до Того, Хто небом править віки.
Він хмарам шляхи торує, Він сонце і зорі веде, 
Отож і тобі подарує стежину, яку пройдеш.

Народ Ізраїлю покинув рабську працю і вийшов з Єгипту. 
Людям довелося фактично довіритися невідомій їм людині 
на ім'я Мойсей, сподіваючись, що він, дійсно, приведе їх в 
країну, де течуть молоко й мед. Однак, спершу він повів їх 
через пустиню, яка виявилася для багатьох холодним ду-
шем. Позаду – військо фараона. Ситуація була, здавалося 
б, безвихідною. Страх, паніка, відчай охопили людей. Та че-
рез деякий час вони величали й славили Бога, Який зробив 
неймовірне чудо і врятував їхнє життя. Погляд у майбутнє 
ніс їм сумніви, страх і невизначеність. Погляд у минуле під-
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тверджував: Бог – могутній, Він могутніший від всесильного 
фараона. А потім – мандри дихаючою жаром пустелею. Таке 
поневіряння не узгоджувалося з уявленнями ізраїльтян про 
добротне життя. Поневіряння, голод, спрага – були для них 
досі іншими. То чи не краще повернутися назад, у родючу до-
лину Нілу, до звичної підневільної праці? Згодом вони вис-
лали розвідників в обітовану землю. Переважна більшість 
бачила цю ситуацію у темних кольорах: «Ми всі помремо!» 
Тільки двоє твердили: «З Господньою допомогою у нас все 
вийде!» Ці двоє, попри небезпеку, бачили шанс, дарований 
їм Богом. Увійшовши в обітовану землю, народ запровадив 
на честь порятунку від фараонового війська найбільше свя-
то. Отже, озираючись назад, вони збагнули, що ця драматич-
на й, здавалося б, безглузда подія виявилася чимось зовсім 
протилежним. Коли оглядаєшся назад, тоді розумієш біль-
ше. Ти розпізнаєш червону нитку, розумієш користь втру-
чання Бога. Однак, йти через незнайому пустиню, не маючи 
таких знань і пізнання, зазнаючи голод і спрагу, піддаючись 
нападам отруйних змій та ворогів, – це щось зовсім інше, що 
важко передати словами.

На Господа покладайся І Він благословить!
На Його діла оглядайся, Як маєш свій т руд звершить!
Коли ж і болі й тривоги прийдеться тобі нести,
Молись до всевишнього Бога – Він зможе допомогти.

Ми могли б навести безліч інших прикладів із Священного 
Писання. Порятунок Даниїла від ненажерливих левів, збере-
ження єврейських юнаків у вогненній печі, продаж у рабство 
Йосипа і його сходження до правителя Єгипту. Усі ці ситу-
ації становили неабияку загрозу для життя цих людей і не 
передрікали нічого доброго. Та Господь був разом з ними і 
дарував їм порятунок. Прожите, згодом виглядає так просто. 
Будемо чесними: чи молилися б ми під страхом смерті, як це 
робив Даниїл? Чи не вклонялися б ми ідолам, як це зроби-
ли єврейські юнаки, коли над нами нависла смертельна не-
безпека? Чи змогли б ми, не піддавшись спокусі, ставитися 
до свого земного пана і до вічного Господа так, як це робив 
Йосиф, який через це потрапив до в’язниці?

Ще один важливий приклад з історії Божого Царства по-
казує, як іноді складно жити, дивлячись уперед, не знаючи, 
що ситуація повернеться тобі на благо. Йосип хотів непоміт-
но зникнути, коли заручена з ним Марія виявилася вагітною. 
Її вагітність означала – зазнати в Назареті нестерпну ганьбу. 
Адже традиції у цьому відношенні були вельми жорсткими. 
Марія зазнала б опалу і не була б визнана суспільством, їй 
треба було розраховувати навіть на побиття камінням на 
смерть. Йосипу, здавалося б, годі було жити з цією нібито не-
вірною нареченою. Однак, за вказівкою Ангола, він зостався 
з Марією. Ми не знаємо, чи спізнав Йосип за свого життя 

важливість свого вчинку для спасіння людства. Озираючись 
назад, цей побожний чоловік, безсумнівно, радів, що знач-
ною мірою сприяв великій справі відкуплення людства.   

Наведемо ще один драматичний приклад зі Священного 
Писання: вавилонський полон (597-539 до Р. Х.) був жор-
стким переломним моментом для євреїв. Не треба думати, 
що їхній полон виглядав як виконання тільки непосильної 
рабської праці чи як відбування ув’язнення на хлібі й воді. 
Звісно, ні! Проблема полягала у зовсім іншому. У Вавилонсь-
ке вигнання потрапила єврейська верхівка. Там вони почу-
вали себе досить вільно, мали змогу працювати і навіть три-
мати рабів у своєму будинку. Єврейські юнаки отримували 
чудову освіту при царському дворі і їх назначали на провідні 
державні посади. З Книги пророка Даниїла ми довідуємося 
про юнаків на ім’я: Даниїл, Седрах, Мисах й Авденаго. Вели-
ка небезпека полягала, однак, у тому, що у вигнанні занедбу-
валася іудейська культура, бо юнаки стикалися з реальністю 
культури і релігії вавилонян, а іудейська культура з храмом 
як центральною святинею перебувала далеко за межами їх-
нього світогляду. Народ був змушений тепер, на чужині, ще 
більше засвоювати свою віру й поглиблювати релігію, аби 
не втратити її. Вони інтенсивно читали книги Мойсея і вели 
мову про них. Таке засвоєння віри перешкоджало їхній інте-
грації до багатонаціональної суміші народів Вавилона і втра-
ти національної ідентичності. Це було дуже важливо, бо у той 
час було прийнято, аби народ зберігав вірність своєму богові, 
який захищав й оберігав їх. Однак, Бог цього не зробив зі 
Своїм народом, який перебував у полоні. І все ж народ Ізраїлю 
зберігав вірність Своєму Богу, і навіть поглибив віру в єдино-
го Бога. І Він, у кінцевому результаті, дарував народові пере-
могу: йому було дозволено повернутися в Єрусалим і відбу-
дувати храм. Вавилон, власне, міг би бути загибеллю Божого 
народу, однак, виявився духовним осмисленням й укріплен-
ням віри. Наприкінці народ переконався у Божій вірності. 
В обстановці, коли не було власного храму для спільних мо-
литов, виникли, ймовірно, перші синагоги. Отже, час лиха, 
відірваності від культурних і релігійних коренів і культових 
місць, час утрат і скорботи - багато хто плакав у джерел в Ва-
вилоні і вішав свої арфи на плакучі верби, як повідомляють 
біблійні перекази та більш пізні вірші – виявився для Господ-
нього народу шансом переосмислити свою релігію та своє 
ставлення до Бога й твердо стати на ноги. У таких умовах 
Божому народові було дуже важко жити, спрямовуючи по-
гляд уперед. Але, озираючись назад, саме на цих десятиліттях 
лежало неабияке Господнє благословення. Адже вибраний 
народ знову наблизився до свого Бога.

Бувайте! –  скажи своїм болям; від мене назавжди йдіть!
Чекає шлях неозорий усіх тих, кого Бог навчить.
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А й, справді: ти не правитель для долі своєї й на мить!
Один лиш Бог – Повелитель, Своїх Він благословить!

На завершення звернемося до ще однієї події, яка відбу-
лася далеко в минулому, та все ж сприяла розвитку історії 
християнства в цьому регіоні. Початок був покладений за де-
сятки років до народження Христа. У середньоєвропейські 
країни увійшли римські війська. Численні германські пле-
мена зазнали поразку й були ним переможені. Загарбники 
принесли свою культуру і показали місцевим народам, хто у 
домі є господарем. Народи, неначе втратили ґрунт під нога-
ми, їхнє життя істотно змінилося.

Сьогодні, коли ми їмо устриць, смажені каштани, при-
смачуємо свою їжу оливковою олією чи п'ємо гарне вино і 
ласуємо на десерт інжиром, фініками або виноградом, то на-
вряд чи задумаємося над тим, що всі ці кулінарні шедеври 
принесли нам римляни. Якщо місцеві жителі селилися пере-
важно в будинках і хатинах з дерева, то будинки римських 
загарбників виглядали зовсім по-іншому: вони були збудо-
вані з каменю і вкриті цегляним дахом. Римські житла мали 
підлогу, яка опалювалася, ванні кімнати з гарячими купаль-
нями й навіть туалети. Якщо на місці не було джерел з пит-
ною водою, то через водогони її подавали на великі відстані. 
Наприклад, місто Колонія, сучасний Кельн, забезпечувався 
питною водою з нагір'я Айфель. Довжина водопроводу ста-
новила майже сто кілометрів. Через долину вода подавалася 
з допомогою «містків-доріжок», які називали акведукамі. 

Коли римляни згодом, під час переселення народів, по-
верталися через Альпи назад у південну Францію, то забра-
ли з собою деякі з культурних цінностей. Окрім основного: 
християнства. Солдати, найманці й офіцери, торговці й пе-
рекупки принесли Євангеліє. У Трірі (Німеччина) виникла 
одна з перших християнських громад у цьому регіоні.

Після падіння Римської імперії дещо забулося. Тонко об-
роблені камені зі стін будівель і водопроводів перетворилися 
у середньовіччі у зручні кар'єри для видобування каменю. 
Незвичні будівельні споруди були оповиті міфами й  пере-
даннями.

Наші роздуми годі завершитися, не звернувши свій по-
гляд на нашого Господа. Його супротивники із задоволен-
ням спостерігали за його муками, розп'яттям і смертю; вони 
вважали, що здобули над ним перемогу. Однак, Бог рішуче 
втрутився: Ісус Христос воскрес і вознісся в небеса. Ісусові 
коштувало неймовірних зусиль, аби йти вперед нелегким 
шляхом, переживати моменти повної самотності, зазнавати 
зраду, нехтування і глузування. Однак, Його шлях, озираю-
чись назад, приніс благословення, у тому числі й – для нас.

Як би ми не ставилися до подій, що обрушуються на нас, 
життя завжди буде ставити перед нами виклики. Ми повин-
ні, дивлячись уперед, поратися з ними, аби згодом, озир-
нувшись назад, зрозуміти їх. Під час таких випробувань 
ми можемо черпати наснагу з рядків пісні Пауля Ґерхарда 
«Спрямовуй свої тривоги». Це поет, який пережив перипетії 
Тридцятилітньої війни, часто мав справу з різними недуга-
ми, злиднями і смертю. Однак, завдяки своїй довірі до Бога 
він торував неймовірно важкий шлях. Нехай ця довіра і нам 
допоможе долати будь-які життєві труднощі: 

Дозволь Йому царювати в усьому твоєму житті 
Й у серці перебувати – Він змінить твої путі.
Він – шлях до спасіння й правди; Він – мудрий Порадник
                                                                                                        і Цар.
І згине печаль назавжди, бо Він – Повелитель й Владар!

(ред. Переклад на українську мову виконав священник Ново-
апостольської церкви Троян Василь)
 

Акведук Аква Аппія – найстаріший 

водопровід в Римі
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УКРАЇНА
Богослужіння Апостола Будника 
на День подяки 2020 року 
в регіоні «Україна-Захід» 
У першу неділю жовтня християни Новоапостольської церкви у всьому світі 
традиційно проводять богослужіння з нагоди Дня подяки за урожай. Цьогоріч це 
урочисте богослужіння припало на неділю, 4 жовтня, і проходило у всіх громадах 
3-х регіонів України, духовну опіку над якими здійснює Апостол Анатолій Будник, 
і якому надають допомогу окружні старійшини й окружні євангелісти, а також 
інші служителі Церкви. Регіон «Україна-Схід» очолює окружний старійшина Таран, 
«Україна- Центр» – окружний старійшина Пальм й «Україна-Захід» – окружний 
старійшина Бих. Вівтарі громад з цієї нагоди скромно прикрасили дарами українських 
полів і садів. У братів і сестер громад Тернополя і Дунаївців, що розташовані в регіоні 
«Україна-Захід», це святкове богослужіння викликало особливу радість. Адже до них у 
гості зі святковим богослужінням приїхав Апостол Анатолій Будник. 

Фото: Апостол Будник під час богослужіння у громаді м. Тернополя
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Минск Витебск

Гродно

Барановичи

Мозырь

Могилев
Рогачев

Беларусь

Светлогорск

Мосты

Бобруйск

Новополоцк

Брест

Гомель
Лосня

Тырново

Ухта

Керчь

Севастополь

Симферополь
Елизаветовка

Приютово

Ульяновск

Саратов

ВолгоградБелореченск

Красная Поляна

Челябинск

Астыровка
Кенес Нокин

Бозайгыр

Нур-Султан

Шаамар

Булган

Хялганат

Алаколь

Бустон

Апостол
Лазарев Владимир 
Викторович
* 06.10.1962

Апостол
Акчурин Марат 
Ибрагимович
* 02.01.1963

Ростов-на-Дону

В основу цього богослужіння з нагоди Дня 
подяки за врожай Апостол поклав біблій-
ну цитату з Псалма 104, вірша 24: «Яка їх, 
Твоїх діл, Господи, сила! У мудрості усе Ти 
створив, – повна земля Твоїх створінь». У 

своїй проповіді Апостол зокрема зазначав: «Бог тво-
рить у Своїй мудрості величні діла! Ми віримо, що 
Він – Творець видимого й невидимого світу. Про це 
йдеться зокрема в обох повідомленнях книги Бут-
тя. День подяки за врожай – це для нас прекрасна 
нагода величати Творця і дякувати Йому за те, що 
Він створив матеріальний і духовний світи. Знаючи 
про існування духовного світу, ми все ж запитуємо 

в себе, чи ставимося дбайливо до створеного Богом земного, видимого світу.  
У нашому Псалмі, як й у інших біблійних текстах,  йдеться про неймовірні чудеса створеного Богом 

світу, які викликають велике захоплення. Багатство рослинного й тваринного світу спонукає нас розмір-
ковувати над тим, що вони покликані до життя Богом-Творцем. Ми сповідуємо віру в те, що таке роз-
маїття життя виникло не само по собі, а є наслідком Божих діянь; Бог – не маючи жодних взірців – ство-
рив усе з нічого. Отже, Він вельми мудро створив світ! «Безодня», про яку мовиться у нашому Псалмі 
– це  прообраз хаосу. Утім, ми розпізнаємо Божу руку, яка наводить лад у творінні: відбувається зміна 
пір року, змінюється час доби, а також, приміром, після сівби настають жнива. Саме так проявляється 
вірність Бога. Тому людина, як мовиться у нашій біблійній цитаті, почуває себе тут, на землі, як удома. 

Боже творіння, звісно, ставить також перед нами, людьми, високі вимоги! Бог довірив нам землю і ми 
маємо доглядати й оберігати її. У Біблії мовиться про панування людини над звірами, що означає: ми  
маємо дбайливо ставитися до створеного Богом світу. Однак, людина не завжди виконує ці вимоги. У 
Псалмі 104, 35 йдеться ще про грішників, які порушують створений Богом світовий порядок. Вони, як 
тут виразно мовиться, не тільки легковажно ставляться до повітря, води й ґрунту, а й отруюють Боже 
творіння, і таким чином руйнують ство-
рене Богом життя.

Новоапостольські християни перебу-
вають в очікуванні нового неба й нової 
землі. Однак, ця надія не може бути при-
чиною байдужого й поверхневого став-
лення того, як руйнується земля. Бог до-
бре створив її, і нам належить оберігати 
й доглядати її аж до дня, коли Ісус Хри-
стос повернеться, і Бог створить нове 
небо й нову землю. Саме про це мовить-
ся в Одкровенні 7, 3: «Не шкодьте землі, 
ні морю, ні деревам»». 

Свою проповідь Апостол підсумував 
такими словами: «Ми віримо, що Бог є 
Творцем видимого й невидимого світу; Апостол Будник у громаді Дунаєвець
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створений Богом матеріальний світ 
підпорядкований строгому порядку. 
Такий порядок свідчить про Божу вір-
ність. Бог довірив людині землю і вона 
зобов’язана доглядати й оберігати її, 
аж поки Він не створить нове небо й 
нову землю».  

Під час богослужіння у громаді Тер-
нополя Апостол здійснив також таїн-
ство Святого Запечатання новонарод-
женого Остапа Карого, що викликало 
велику радість не тільки у батьків, а 
й у всієї громади. Одразу після бого-
служіння в громаді Тернополя Апо-
стол вирушив у громаду Дунаївців, де 
також провів святкове богослужіння з 
нагоди Дня подяки.  

Наприкінці богослужіння Апостол нагадав присутнім братам і сестрам про текст святкового послан-
ня Окружного Апостола з нагоди Дня подяки за врожай, який напередодні зачитували у всіх громадах 
України. У ньому зокрема значиться:

«Дорогі брати й сестри! Божі благодать й благословення є для нас неабияким багатством. Господні 
любов і прихильність є також нашим духовним багатством. Їх ми по-особливому відчуваємо під час 
богослужіння. Неперевершеним духовним багатством є наша довіра до Господа, надія на виконання 
Його обітниць, а також Його захист й опіка над нами. Ісус Христос збагачує нас Своїм миром і Своєю 
підтримкою у час випробувань; ми багаті згуртованістю і спільним єднанням, а також – у багато чому 
іншому. 

Виявляймо вдячність за всі ці багатства, і для цього послідовно наслідуймо приклад Ісуса Христа, при-
носімо жертви й служімо милостивому Богові. Я також виражаю щиру вдячність усім братам і сестрам, 
які невтомно працюють на благо Господньої справи!

День Подяки за врожай, 4 жовтня 2020 року, – це для нас прекрасна нагода висловити Господові додат-
кову подяку й принести фінансову пожертву. Виручені від неї кошти підуть на забезпечення міжнарод-
ної діяльності нашої Церкви і будуть використані на благо громад. 

Господь бачить настрій серця,  з яким ми при-
носимо свої пожертви; вони приємні Йому і Він 
щедро благословить за них. З сердечними вітан-
нями, ваш Міхаель Еріх».

Через карантинні заходи, зокрема дотримання 
безпечної дистанції, не довелося, як завжди, після 
богослужіння тривалий час жваво поспілкува-
тися один з одним, та спільне єднання і зустріч з 
Апостолом усе ж викликали у присутніх братів і 
сестер та гостей неабияке захоплення й радість.

Окружний старійшина Пальм 
під час проповіді в День подяки

Окружний старійшина Таран з громадою Запоріжжя в День подяки
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ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Гостинність – це визначна чеснота Близького Сходу. У Біблії наведено чимало при-
кладів гостинності, як, приміром, з Авраамом (Буття, глава 18) чи відсутності го-
стинності – з Лотом (Буття, глава 19). У давньоєврейській мові не було конкретного 
слова, яке передає «гостинність»;  її описували словами, які означали частування чи 
притулок для гостей. У грецькій мові все ж існує слово «філоксенія», яке дослівно 
перекладається як «гостинність». Воно зустрічається і в писаннях Нового Заповіту, 
приміром, у Посланні до Євреїв лунає заклик до гостинності і згадується (Євреїв 13, 
2) про Авраамове служіння Ангелам (Буття, глава 18). У монастирській церкві Свя-
того Марка в Зісене під Бад Заульгау (Німеччина) майстерно зображений особливий 
епізод з Нового Заповіту: Марта і Марія гостинно приймають Ісуса. Фреска належать 
пензлю Йоганна Баптиста Ціммерманна (1680-1758), того самого відомого художника 
і скульптора з м. Вессобрунн, який разом зі своїм братом Домініком (1685-1766), ви-
датним архітектором епохи рококо, збудував і розмалював не тільки церкву Святого 
Марка, а й залишив художню спадщину у церкві під Штейнгаденом, звану в народі 
«паломницькою». На фресці Ціммерманна Марта, одна із сестер, прислуговує Ісусові, 
а інша, Марія, сидить біля ніг Господа і слухає Його слова (Від Луки 10, 38–42). В Єван-

гелії від Луки не повідомляється, де саме відбулася ця подія, та про це можна довідатися з інших уривків Біблії. У ЯКОМУ МІСТІ 
ВІДБУВАЛАСЯ ПОДІЯ, КОЛИ МАРТА ПРИСЛУГОВУВАЛА ІСУСОВІ, А ЇЇ СЕСТРА МАРІЯ СИДІЛА БІЛЯ ЙОГО НІГ?   
(Відповідь див. на стор. 2)

1. Хто помазав Саула царем?
А Нафан
Б  Давид
В  Самуїл
Г  Ісая

2. Як називалася римська провінція, що знаходилася на заході 
сучасної Туреччини?
А Юдея
Б Самарія
В Азія
Г Галлія

3. Як називається у Католицькій церкві посудина для гостій 
(проскур)
А  облатка
Б  патена
В  чаша
Г  леттнер

4. Хто є нащадком Мойсея?
А  Ісус Навин
Б  Ісая
В  Юда 
Г  Йохим

5. Хто написав тест пісні «Чуєш, в двері стук лунає» (№ 5 в 
російськомовному пісеннику)?
A Джонатан Б. Ачінсон
Б Крістіан Фюрхтеготт Геллерт
В Йоганн Андреас Кремер
Г Джонатан Краузе 

6. Як називалася єгипетська богиня, яку вшановували аж до 
епохи християнства?
А  Астарта
Б  Іштар 
В  Ісіда
Г  Деметра

7. Звідки походила сім’я Авраама? 
А із Ханаану
Б  із Єрусалиму
В із Ура в Халдея
Г із Сихема

8. Як називався християнський художній стиль ХІХ століття?
А  маньєризм
Б  назарейці
В  Бідермайєр
Г  молодіжний стиль 

9. Хто був безпосереднім наступником Ріхарда Фера, Окруж-
ного Апостола Регіональної церкви Швейцарії?
А Армін Штудер
Б  Маркус Фельбаум
В  Петер Дессімо
Г  Юрґ Збінден

10. Як звали батька Давида?
А Єзекія
Б Ісая
В Ессей
Г Йосія
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