
НС, 02/2021 1

23
-й

 р
ік

 в
ид

ан
ня

, №
 2

,  
лю

ти
й 

20
21

 р
.

Першоапостол 
у Франкфурті-на-Майні

Тема номера: 
БАТЬКИ

ХРИСТОС – НАШЕ МАЙБУТНЄ
Привітання Першоапостола у новому році

МІРКУВАТИ - СЛІДУВАТИ
Добрі побажання

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

НАША
СІМ’Я



НС, 02/20212

СЛОВО І ВІРА

  3     НАСНАГА
     Христос – наше майбутнє (Новорічне
     привітання   Першоапостола)

  4     У ЦЕНТРІ УВАГИ
      Франкфурт-на-Майні

  5      БОГОСЛУЖІННЯ
            20.09.2020 р. у м. Франкфурт-на-Майні
            (Німеччина)
            Цитата з Біблії: Євреям 3, 14

11     АПОСТОЛИ ПИШУТЬ
      Церква на відстані – чи можливе таке?
      (Апостол Вольфґанґ Шуґ)

ЖИТИ  ВІРОЮ

13     МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ
         Добрі побажання

14     ДУХОВНИЙ ДОСВІД
       І раптом вони з’явилися …

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО

15      «МИ, ДІТИ»
       Свинарство у Древньому Ізраїлі
       (Притча про блудного сина)

16       ДІТИ І ЦЕРКВА
          «Тату, чи ти любиш мене?»
            (Як пояснити дітям, що Бог – Отець, 
            Який любить)
   
19      БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ
        … а любові не мають

 НАША ЦЕРКВА У СВІТІ

22     КОРОТКІ  РЕПОРТАЖІ      
    Німеччина: Злиття Регіональної церкви 
    Берлін-Бранденбург та Регіональної 
    церкви Північна й Східна Німеччина

    Україна: Богослужіння Апостола Анатолія 
    Будника в громаді міста Харкова

               
ЦІКАВО ЗНАТИ

24     ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ

         ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА

Ф
от

о:
 T

he
 Y

or
ck

 P
ro

je
ct

 (
20

02
) 

10
00

0 
т

во
рі

в 
об

ра
зо

т
во

рч
ог

о 
м

и
ст

ец
т

ва
 (

D
V

D
-R

O
M

),
 d

is
tr

ib
u

te
d 

by
 D

IR
E

C
T

M
E

D
IA

 P
u

bl
is

hi
n

g 
G

m
bH

Відповіді на завдання на стор. 24: 1) 1В, 2В, 3Б, 4В, 5Б, 6В, 7A, 8Г, 9Б, 10Г; 2) Йосипа можна побачити ліворуч (Від Луки 2, 4)

Обкладинка: Зимовий ліс / Фото: © 7ynp100 - stock.adobe.com

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

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

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

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

Наклад: 800 прим. (українською мовою).

Часопис поширюється безкоштовно серед парафіян Новоапостольської 
церкви та зацікавлених осіб. 

Ми з вдячністю приймемо пожертви на видавничу діяльність. 

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

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

Призначення платежу: добровільні пожертвування від … 

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

ВИХІДНІ ДАНІ:
Часопис «НАША СІМ’Я», №2, 2021 р. 

Зміст 2/2021



НС, 02/2021 3НС, 02/2021 3

Дорогі брати і сестри,

минулий 2020 рік був відзначений пандемією коро-
навірусу. Однак, ця криза не змогла відібрати у нас 
одного: довіри до Бога! Бог був і є нашим Небесним 
Отцем, у Нього добрі наміри щодо Своїх дітей.
Ця віра визначатиме й наше майбутнє. Хоча ми не 
знаємо, що готує нам 2021 рік, та ми розпочинаємо 
його з упевненістю: Ісус гряде скоро! Це – мета на-
шої віри. Тому і девіз цього року звучить так:

Христос – наше майбутнє!

   Христос – наше майбутнє, бо Він дарує нам упев-
неність. У Ньому ми знаходимо енергію і моти-
вацію, аби вистояти на шляху віри. Ні життєві 
негаразди, ні поведінка інших людей не позбав-
лять нас сили духу. Бо ми рішуче йдемо назу-
стріч своїй меті.  

   Христос - наше майбутнє, бо Він наш Спаситель; 
Він бажає довершити нас. Його смерть і Його 
воскресіння – це основа цього. Він знає, що 
ми здатні осягнути спасіння, і тримає напого-
тові все, що нам для цього необхідне. Обітниця 
Господа про те, що Він доведе Свою справу до 
завершення, є незмінною. Якщо ми збережемо 
Йому вірність, то зможемо покластися на Його 
милість. Ми переконані, що Його слава пере-
вершить будь-які наші негаразди.

   Христос – наше 
майбутнє, бо Він 
вирішує, яким 
воно буде для нас. 
Однак, наше майбутнє залежить і від нас: від 
нашого життя, від наших учинків і від нашої 
віри. Аби осягнути вічне життя з Христом, ми 
вже сьогодні шукаємо єднання з Ним. Його 
Євангеліє – це фундамент, на якому ми будуємо 
своє подружжя, сім’ю і відношення до ближ-
нього. Ісус Христос – це приклад, на який ми 
рівняємося.

У новому році я бажаю всім вам сповнених миром 
думок і подій. Нехай Боже благословення супро-
воджуватиме вас і мир Воскреслого перебуватиме 
разом з вами. Зберігаймо довіру до Ісуса Христа – 
від цього залежить наше духовне майбутнє. Якщо 
наш погляд буде непорушно спрямований на Хри-
ста, то ми осягнемо мету.

Зі щирими вітаннями,

Жан-Люк Шнайдер

Христос - наше майбутнє!

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА
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У 1924 і 1925 роках у Франкфурті-на-Майні для 
більш ніж 1300 новоапостольських християн 
міста побудували дві церкви. З тих пір 670 братів 
і сестер західної частини міста відвідували церк-

ву, розташовану на вулиці Софійській, 50. Під час Другої 
світової війни будівлю церкви конфіскували націонал-со-
ціалісти й переобладнали під склад меблів. У 1944 році в 
цю споруду потрапила запальна бомба і майже повністю 
зруйнувала її. У відразу ж переобладнаних для проведен-
ня богослужінь допоміжних приміщеннях не вистачало 
місць, тому на недільні богослужіння проходили спочатку 
брати й сестри, прізвища яких розпочиналися з латинсь-
ких літер «А – К». А потім приходила черга для братів і 
сестер, імена яких розпочиналися з літер «L – Z». Після 
реставрації церкви у 1950 році громада у повному складі 
знову святкувала богослужіння. Упродовж багатьох років 
споруда цієї церкви була водночас місцем проведення 
Зібрань Апостолів. У 1960 році в ній відбулася ординація  
Першоапостола Вальтера Шмідта. З 600-ми посадочними 
місцями сьогодні церква є найбільшим новоапостольсь-
ким храмом Божим в окрузі Франкфурта, а також рідною 
громадою для 300 парафіян. Установлений у 1985 році й 
повністю модернізований у 2010 році орган обладнаний 
24 регістрами і 1600 органними трубами.

4 НС, 02/2021

Франкфурт-на-Майні
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БОГОСЛУЖІННЯ У ФРАНКФУРТІ-
НА-МАЙНІ / НІМЕЧЧИНА

ДАТА: 20 вересня 2020 року
БІБЛІЙНА ЦИТАТА: Євреїв 3, 14
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Бога хвалімо» (№ 59 в 
україномовному  пісеннику)
СУПРОВІД: Окружний Апостол
Райнер Шторк, а також Апостоли Йенс 
Ліндеманн і Ґерт Опденплатц
ПРИМІТКА: благословення з нагоди золотого
весілля для Окружного Апостола на відпочин-
ку Гаґена Вендта та його дружини Інґрід

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ
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Д орогі брати й сестри, ми сьогодні ще не вико-
нуємо церковні пісні, та все ж можемо читати 
їхній текст і розмірковувати над ним. Візьме-
мо, приміром, нашу вступну пісню, у якій є 

такі слова: «Величай, душе моя, Господа!» Я запитую: хто 
каже мені це: «Величай, душе моя, Господа»? Людський 
розум чи дух? Адже ми знаємо, що людина становить єд-
ність тіла, душі й духа. То хто ж з них звертається до нас? 
Людське тіло чи людський дух? Одне зрозуміло: «Величай, 
душе моя, Господа!» – це заклик до нас! Я розумію ці слова 
саме так: вони закликають нас перевірити, чи є ми вдяч-
ними. 

У теперішній час у людей скрізь міряють температуру, 
аби перевірити, чи хворі вони, чи ні. Адже температура 
– це симптом хвороби. Отже, слова цієї пісні можна ро-
зуміти ще так: перевір себе, чи є ти вдячним! Якщо наша 
вдячність Богові зменшується чи взагалі зникає, то це оз-
нака того, що наша душа хвора. Здорова душа завжди ви-

Основи  віри

являє Богові вдячність. Відсутність вдячності Богові – це 
симптом порушення наших відносин з Ним. Якщо наші 
відносини з Богом впорядковані, то ми завжди знаходимо 
причину дякувати Йому. Я не знаю, хто саме словами цієї 
пісні каже моїй душі, аби вона була вдячною й величала 
Бога; але я сприймаю їх як заклик перевірити себе, чи ви-
являю я Богові вдячність. Вдячність – це ознака духовного 
здоров’я. Якщо мої стосунки з Богом впорядковані, то я 
завжди знаходжу причину дякувати Йому. 

Т епер перейдемо до нашої цитати з Послання до 
Євреїв. Я готуюся до богослужіння переважно 
французькою мовою і коли прочитав цю цитату в 

німецькомовній Біблії, то побачив, що її переклад 1984 року 
дещо відрізняється від попереднього. Раніше тут значилося 
«затримаємо певним …», а тепер «…додержуємо аж до кін-
ця твердо нашу віру, як напочатку». Цей варіант перекладу 
мені більше до вподоби. Отже, аби осягнути спасіння, тоб-

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Бо ми стали учасниками Христа, якщо додержуємо 
аж до кінця твердо нашу віру, як напочатку».

Цитата з Біблії: Євреїв 3, 14
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то «стати учасниками Христа», нам треба «додержувати аж 
до кінця твердо нашу віру, як напочатку». Що це означає?

Віра – це, по-перше, тверде переконання того, що Бог є 
Богом, Ісус Христос є Божим Сином, що Він помер і вос-
крес за мене. Віра – це абсолютне переконання того, що 
вчення Ісуса – це істина, і що Він прийде вдруге. Ось що 
означає «додержуємо аж до кінця твердо нашу віру, як на-
початку». Отже, тверда віра – це абсолютне переконання 
того, що Ісус Христос є Богом, що Його вчення – це істина, 
і що Він прийде вдруге. Але для цього нам треба «додер-
жувати аж до кінця твердо нашу віру, як напочатку».

«Додержувати аж до кінця твердо нашу віру, як напочат-
ку» означає також проявляти довіру до Бога. Ми переко-
нані – навіть якщо не завжди помічаємо Божих діянь, – що 
Бог – це Любов та Істина; ми довіряємо Йому й відповід-
но поступаємо – хоча ситуація, у якій перебуваємо, не 
завжди спонукає нас до цього. Якщо ми поступаємо саме 
так, то маємо тверде переконання. Коли я твердо вірю й 
переконаний у Євангелії, то організовую відповідно своє 
життя. Ось що означає виявляти тверду віру. Де є віра в 
Бога, там є довіра до Нього. 

Отже: коли ми твердо віримо, коли ми маємо абсолютне 
переконання й відповідно поступаємо, то довіряємо Бо-
гові навіть тоді, коли реальність диктує нам щось своє.  

Тверда віра народжує надію. Вона виражає нашу тверду 
впевненість: Христос прийде! Я глибоко переконаний, що 
Він здобуде остаточну перемогу, я чекаю і готуюся до цьо-
го. Ось як можна коротко окреслити поняття «додержуємо 
аж до кінця твердо нашу віру, як напочатку». Мати тверде 
переконання і довіряти Богові – навіть якщо реальність 
виглядає по-іншому – й відповідно поступати. Я надіюся 
на Друге Пришестя Христа й абсолютно переконаний, що 
Він укінці кінців здобуде перемогу. Ось що означає «до-
держуємо аж до кінця твердо нашу віру, як напочатку».   

А втор Послання до Євреїв закликає нас не посту-
пати так, як поступили ізраїльтяни у давні часи. 
Вони втратили тверду віру, тому й не потрапили 

в Обітовану землю. Ми добре знаємо цю історію: коли 
Бог провів народ Ізраїлю через Червоне море і вони по-
трапили на суходіл, то зрозуміли, що воїни фараона за-
гинули, а вони врятувалися. Тоді всі ликували і разом з 
Мойсеєм співали пісень, якими прославляли Бога: «Хто, 
як Ти, Господи, між богами, хто, як Ти, у святості велич-
ній …» (пор. Вихід 15). Однак, їхня радість і прославлен-
ня Бога тривали недовго. Згодом у них закінчилася вода 
й вони потерпали від спраги – тому й втратили довіру до 
Бога, бо думали, що тепер їм доведеться померти. Ізраїль-
тяни забули про чудо, яке відбулося біля Червоного моря, 
тому й утратили довіру до Бога. Вони, натомість, почали 
скаржитися й нарікати на Нього. Невдовзі перед тим, як 

увійти в Обітовану землю, вони послали туди розвідників. 
Ті повернулися й повідомили, що неможливо ввійти в цю 
землю. Люди там великі й сильні, і вони не здолають їх. Із-
раїльтяни втратили надію, що коли-небудь увійдуть у цю 
землю. 

Отже: перейшовши Червоне море, ізраїльтяни спові-
дували тверду віру в те, що Бог всемогутній і неперевер-
шений; що Він любить їх і бажає добра. Та згодом вони 
втратили довіру до Бога, а разом з нею – надію, бо все від-
бувалося не так, як вони собі уявляли. Тому, як мовиться 
у Біблії, вони не потрапили в Обітовану землю й померли 
в пустині (пор. Числа 14, 28–30). Такими були наслідки 
втрати ними віри.

У нашій цитаті мовиться: «…якщо додержуємо аж до 
кінця твердо нашу віру, як напочатку». Я думаю, що юдеї, 
які згодом стали християнами, були спочатку вельми за-
хоплені Ісусом Христом і вірою у Нього. Адже тут йдеться 
про те, що вони мали б пам’ятати про те, якими були, коли 
стали християнами; вони мали б «додержувати аж до кін-
ця твердо віру, як напочатку».

Я не можу сказати, чи ці слова повністю стосуються 
нас. Хіба якщо інтерпретувати їх так, що раніше 
все було значно краще, ніж сьогодні – ви всі добре 

знаєте цю «давню пісню». Я не поділяю цієї думки. Що 
стосується мене: чи можу я, дійсно, сказати, що під час 
моєї Конфірмації, коли я свідомо став християнином, – 
бо під час мого хрещення Водою і Запечатання я був ще 
немовлям –  я сповідував оптимальну віру, яка за цей час 
ослабла чи втратилася? І чи спонукає наша цитата мене 
згадати про Конфірмацію і тверду віру, яку я тоді спові-
дував? Скажу відверто, ні! Щонайменше, що стосується 
мене – ні! За цей час мої духовні знання поглибилися і моя 
віра зросла; зросла й моя любов до Бога й до ближнього. 
Я не абсолютно досконала людина і все ж у мене відбувся 
позитивний розвиток. Якщо мені хтось сьогодні скаже, 
що я маю повернутися до того, як було напочатку, то зна-
чить Святий Дух не діяв у мені. Якщо мені хтось скаже, що 
раніше в мене було все в порядку, а тепер – ні, то я можу 
відповісти: «Ні, Святий Дух діяв у мені, Він сприяв моєму 
розвитку і я здобув чимало духовних знань. Отже, ця дум-
ка стосується, щонайменше, не всіх.   
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Якщо наші стосунки з Богом впорядковані, то 

ми завжди знаходимо причину дякувати Йому. 
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Т о як нам тепер розуміти слова «додержуємо аж до 
кінця твердо нашу віру, як напочатку»? Я інтерпре-
тую їх, зокрема, так: «мати тверду основу, фунда-

мент». Тепер усе стає на своє місце. Ми повинні твердо до-
держуватися основ нашої віри, яку ми сповідували, коли 
свідомо стали новоапостольськими християнами й Божи-
ми дітьми. Яку віру ми сповідуємо? Віру, яка відображена 
в положеннях нашого Символу віри! Я вірю в Бога, Отця, 
Сина і Святого Духа; я вірю в Церкву й Апостольство; я 
вірю в Друге Пришестя Христа. Це основні засади нашого 
віровчення. Під час хрещення Водою, під час святого Запе-
чатання і Конфірмації ми підтверджувати, що сповідуємо 
саме цю віру й казали: «Так, це – моя віра!» Саме цієї віри 
ми маємо твердо дотримуватися, саме цю віру ми маємо 
сповідувати: «Так, це – моя віра і моє переконання, я твер-
до на цьому стою!» Ось що означають слова «додержуємо 
аж до кінця твердо нашу віру, як напочатку».

За цей час відбулося чимало змін: я змінився, Церк-
ва змінилася, увесь світ змінився, моє оточення і люди 
навколо мене також змінилися. Такі зміни – позитивні чи 
негативні – не є, звісно, причиною віддалятися від віри, 
яку сповідуємо. Її ми маємо твердо дотримуватися, навіть 
якщо все інше зміниться. Отже, нам треба «додержувати 
аж до кінця твердо нашу віру, як напочатку».

Що означає «аж до кінця»? «Кінець» – це виконання 
обітниці Ісуса Христа про Його Друге Пришестя. Мовлячи 
іншими словами: Бог, а не я, вирішує, коли настане кінець. 

Я зберігаю віру й довіру до Бога, а також покладаю надію 
на Нього, аж поки Він слушного часу не пошле Свого 
Сина. Тоді настане кінець. Отже, не від нас залежить і не 
ми вирішуємо: «Ось прийшов кінець!» Це вирішує тільки 
Бог. 

Слова «до кінця» нагадують мені про іншу цитату з 
Євангелія від Івана, у якій мовиться про Ісуса Христа. Пе-
ред тим, як Ісус приніс Себе в жертву, запровадив Святе 
Причастя й умив учням ноги, про Нього сказано: «… по-
любивши Своїх … до кінця» (пор. Івана 13, 1), тобто до 
краю і послідовно. Тому твердо сповідуймо аж до кінця 
свою віру, до краю і послідовно. Ми не просто кажемо: «Це 
– істина і я вірю в неї!», а узгоджуємо всі свої рішення й 
учинки з нашою вірою. Наша віра – це не просто теорія 
чи богословська концепція, чи щось подібне. Ні! Вона є 
основою наших рішень й поступків. Ми, відповідно до цієї 
віри, організовуємо своє життя. 

Якщо ми «додержуємо аж до кінця твердо нашу віру, як 
напочатку», то матимемо участь у Христі. При цьому, ми 
мимоволі думаємо про спасіння. Людина, яка сповідує не-
порушну віру в Ісуса Христа й виявляє довіру до Нього, 
осягне спасіння; вона візьме участь у тому, що здобув Ісус 
Христос, і завдяки Йому зазнає освячення, досконалість і 
спасіння. Така людина візьме участь у спасінні Ісуса Хри-
ста й увійде в Його Царство. Це перший момент: людина, 
яка має участь в Ісусі Христі, візьме також участь у здобу-
тому Ним, візьме участь у Його перемозі.
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Христової Церкви, я можу відчути в ній присутність Ісу-
са Христа. По-іншому – ні! Отже, спочатку треба повіри-
ти, аби істинно відчути й пережити присутність Христа 
в Його Церкві; аби відчути, що вона істинно являє собою 
Христове Тіло; що вона об’єднує всіх членів Церкви. Це 
може відчути людина, яка «додержує аж до кінця твердо 
віру, як напочатку». Сатана знову й знову намагається 
обманути нас, адже він добре знає: якщо гору візьмуть 
сумніви, то члени Церкви не зможуть сповна насолоди-
тися повноваженнями апостольського сану і єднанням у 
громаді.  

Н азву останній аспект участі в Ісусі Христі, про яку 
йдеться у Посланні до Євреїв: це – участь у Господ-
ньому покликанні. Людина, яка належить до Ісуса 

Христа, яку Він вибрав, є покликаною Ним, тобто вона 
бере участь у покликанні Його Церкви; у покликанні Ісуса 
Христа. Ця людина покликана виконувати діла на благо 
Христової Церкви. У грецькому перекладі цієї цитати ви-
користано слово «діловий партнер» – тобто бути «діло-
вим партнером» Ісуса Христа. Це означає, що ми маємо 
виконувати діла й працювати на благо Його справи; що 
ми маємо здійснювати служіння у Христові Церкві і від-

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ
РАЙНЕР ШТОРК: 

Окружний Апостол Райнер 
Шторк (Західна Німеччина) 
цитував у своїй проповіді 
103-й Псалом, у якому, зокре-
ма, мовиться: «Благослови, 
душе моя, Господа і не забувай 

усіх добродійств його ніколи. Він прощає усі твої 
провини, зціляє всі твої недуги» (Псалом 103, 2-3). 
Якщо розмірковувати над цими словами, то знайде-
мо чимало причин, аби хвалити й величати Господа; 
таке величання Бога є ознакою здорової душі. Потім 
Окружний Апостол згадав про Івана Хрестителя. Він, 
як ніхто інший, уособлював переконаність, довіру й 
надію на Господа. «Однак, як тільки Іван Хреститель 
зневірився, то зазнав поразку», – сказав Окружний 
Апостол. Він закликав громаду поступати по-іншому: 
«Ми переконані в Господі й довіряємо, що Він допо-
може нам; ми плекаємо також надію на те, що з Його 
допомогою впораємося з будь-якими труднощами».

М ати участь у Христі означає також отримувати 
допомогу від Нього. Мати участь у Його всевлад-
ді, навіть – у повсякденному житті. Адже саме 

тоді ми отримуємо від Нього поміч. Але – лише тоді, коли 
«додержуємо аж до кінця твердо нашу віру, як напочат-
ку». Отже, людина, яка вірить в Ісуса Христа й відповідно 
поступає, може, дійсно, у будь-якій ситуації, зазнавати від 
Нього поміч; вона може знову й знову відчувати присут-
ність Господа в своєму житті і Його підтримку; вона може 
також відчути, що Він ніколи не кидає напризволяще. Але 
нам спершу треба проявляти тверду й непорушну віру; 
треба «додержувати аж до кінця твердо нашу віру, як на-
початку». Лише тоді можна істинно відчути поміч Ісуса 
Христа. Людям притаманне дещо інше уявлення: спершу 
Христос має допомогти. Якщо Він допоможе й таким чи-
ном переконає мене, то я повірю в Нього. Ні! Це не так. 
Бог поступає абсолютно по-іншому: ми спершу маємо 
повірити.  Якщо ти повіриш, то отримаєш поміч від Хри-
ста. Отже, твоя віра – запорука Божої помочі. 

Ми віримо також в Апостольство, віримо у повноважен-
ня, якими Ісус наділив Апостолів. Ми можемо скориста-
тися ними й зазнати їхню дію на собі лише тоді, коли бу-
демо вірити у це. Отже, ми віримо в повноваження, якими 
Ісус наділив Апостолів. І це служіння не має нічого спіль-
ного з конкретною людиною, яка здійснює його. Я веду 
мову про саме служіння. Ми віримо в повноваження Апо-
столів. Ісус Христос послав їх і наділив повноваженнями 
здійснювати таїнства, звіщати Євангеліє і нести спасіння. 
Але тільки людина, яка істинно вірить у це – аж до кінця, 
– може зазнати на собі дію апостольських повноважень. 
Хто не вірить в апостольське служіння і його повноважен-
ня, той не зазнає на собі його дію; той не скористається 
сповна таїнствами, не скористається словом проповіді й 
не виявиться підготовленим до Господнього Дня. Для цьо-
го нам треба проявляти тверду віру, яка є обов’язковою 
передумовою того, аби взяти участь у цих повноваженнях 
і зазнати на собі їхню дію.  

М и віримо також у Христову Церкву. Церква – це 
не тільки зібрання доброзичливих, віруючих 
людей. Ні! Церква – це Божа справа спасіння й 

відкуплення. Церква – це громада Ісуса Христа, Христове 
Тіло. У це нам також треба вірити. Людина, яка вперше 
приходить в Новоапостольську церкву й зустрічається з 
її членами, бачить, що вони є привітними й доброзичли-
вими людьми. Вона не одразу бачить, що всі вони стано-
влять Христове Тіло, що надають один одному допомогу й 
проявляють взаємну солідарність. Для цього треба віри-
ти в Христову Церкву. Лише завдяки вірі в те, що її члени 
покликані й вибрані Богом, що вони становлять частину 
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Ми віримо в Ісуса Христа, ми довіряємо Йому і надіємося, 
що Він принесе нам спасіння. Ми «додержуємо аж до кінця 
твердо нашу віру, як напочатку» і сповідуємо її. Твердість і 
непорушність віри – це запорука Христових благодіянь для 
нас.

Прощення і примирення є для Бога невід’ємними складови-
ми. Він доводить нам це, коли запрошує святкувати Святе 
Причастя.

Учімося не тільки прощати своєму ближньому, а й миритися 
з ним! 

Окружний Апостол зачитав вірш з 103-го Псалма про те, 
що Бог прощає нам усе. Він дійсно готовий простити нам 
усе. Бог прощає й одразу мириться з нами. Бо запрошує 
нас до Святого Причастя. Ми єднаємося з Ним у свя-
щенній Трапезі. Так Бог показує нам, що Він не тільки 
простив, а й повністю примирився з нами, так, немов і 
нічого не було. Бог касує те, що роз’єднує нас з Ним. Він, 
зокрема, мовить: «Я простив тобі все. У тебе все знову 
в порядку». А ми, люди, нерідко поступаємо по-іншому. 
Ми кажемо: «Я простив йому, але чим менше я бачити-
му його, тим мені краще». Істинне примирення потребує 
часу. Ісус Христос прощає по-іншому, Він прощає й од-
разу мовить: «Мирімося, єднаймося один з одним!» Учи-
мося цьому! Не тільки прощаймо своєму ближньому, а й 
мирімося з ним!

давати себе на служіння Богові. Таке можливе лише тоді, 
коли «додержуємо аж до кінця твердо нашу віру, як напо-
чатку». Можна виконувати чимало діл на благо ближньо-
го й Церкви. Але якщо не дотримуватися твердо віри – не 
сповідувати її – то таке служіння не принесе спасіння, не 
викликатиме радість і не виявиться благословенням для 
громади. Такою є моя настанова для всіх служителів Церк-
ви, а також – для братів і сестер: якщо я, дійсно, хочу бра-
ти участь у служінні для Господа, якщо я бажаю служити 
Йому, то маю обов’язково потурбуватися про те, аби осно-
ва моєї віри була твердою, аби «додержувати аж до кінця 
твердо нашу віру, як напочатку» і сповідувати непорушну 
віру: «Я вірю в Бога Отця, Сина й Святого Духа. Я вірю 
в Христову Церкву. Я вірю в таїнства. Я вірю в повнова-
ження Апостолів. Я вірю в Друге Пришестя Ісуса Христа». 
Немає потреби мені зараз перелічувати всі положення на-
шого Символу віри.

У центр своєї проповіді я ще раз хочу поставити думку: 
«Додержуємо аж до кінця твердо нашу віру, як напочат-
ку» – це основа нашої віри, яку ми сповідуємо; якій ми 
сказали своє «так» під час хрещення Водою, Запечатання 
і Конфірмації. Тож твердо стіймо на цій основі. Нехай ця 
віра буде основою наших рішень й учинків. Якщо ми буде-
мо твердо дотримуватися цієї віри, то осягнемо спасіння й 
зазнаємо поміч від Ісуса Христа – також у повсякденному 
житті; то завдяки служінню Апостолів будемо готуватися 
до Другого Пришестя Господа і відчуємо, що присутність 
Ісуса Христа в Його Церкві проявляється у святому єднан-
ні віруючих людей і зможемо служити Господові у Його 
дусі. 

Після співпроповіді Окружного Апостола Першоапо-
стол, готуючи громаду до Святого Причастя, сказав: 

Після святкування Святого Причастя для померлих Першоапостол 
Шнайдер дав Окружному Апостолові на відпочинку Гаґену Вендту та 
його дружині Інґрід благословення з нагоди золотого весілля
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Ч и міг би хтось собі уявити, які виклики підне-
се нам 2020 рік, який нещодавно завершився. 
Населення усього світу було уражено вірусом, 
який призвів не тільки до сотні тисяч смер-

тей, а й змінив наше повсякденне життя. Несподіван-
кою були для нас захисні заходи, від нас вимагали про-
являти обережність й обачність. Істотно обмежили 
наше спілкування. Одне з вимог надовго залишиться 
в нашій пам’яті: «Прошу дотримуватися дистанції!» 
Ми поступово звикали до нових правил спілкування 
з людьми з найближчого оточення. Пандемія відчут-
но торкнулася організації наших богослужінь, занять 
з дітьми і молоддю, а також інших церковних заходів. 
Нас об’єднує тепер спільний біль: єднання у вірі – це не 
щось саме собою зрозуміле!

Ми, новоапостольські християни, не належимо до 
товариства за спільними інтересами. Віруючі, які на-
родилися згори, від Води й Духа, становлять спільноту 
і належать до громади, єднання для якої є життєвою 
необхідністю. Це виявилося по-особливому в останні 

місяці року. Апостол Павло писав про це так: «Усі бо 
ми христилися в одному Дусі, щоб бути одним тілом 
… Таж Бог розподілив члени - кожного з них - у тілі, як 
хотів» (1-е Корінтян 12, 13 і 18). Отже, Бог наділив це 
тіло Главою, Ісусом Христом. Навколо Нього збираєть-
ся громада, аби поклонятися Богу, сповідувати перед 
Ним і ближнім свої провини, а також отримувати на-
станови й духовну опіку. Тому єднання з Христом, а та-
кож – з сестрою і братом по вірі під час богослужіння є 
життєво необхідним.

Чому Бог так ускладнив спілкування з Ним? Чи мож-
на сповідувати віру в Бога, перебуваючи на відстані від 
Церкви? Дехто стверджує, що можна йти до Бога і без 
єднання з братами й сестрами по вірі, і що без недоліків 
людського співіснування наш зв’язок з Богом буде ще 
міцнішим. Бог, звичайно, звертається до кожної лю-
дини зокрема, якщо вона сповідує віру в Нього. Але 
чи можемо ми самим собі звіщати Божу волю і самі з 
собою святкувати Святе Причастя? Більше того, віра 
живиться і зміцнюється проповіддю (Римлян 10, 17). 
Єднання віруючих – це ознака теперішнього й майбут-
нього Божого Царства. Отже, ми маємо бути вельми 
вдячними за те, що Бог об’єднав нас у громаду, якій 
обіцяв Свою присутність щоразу, коли вона збирати-
меться (Від Матвія 18, 20). Нехай, попри відмінності, а 
іноді й конфлікти, нас ніщо не відлучить від громади. 
Церква на відстані – Божі діти її такою не уявляють.     

Вольфґанґ Шуг

Церква на відстані –
                                     чи можливе таке?
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АПОСТОЛ
ВОЛЬФҐАНҐ ШУГ

Апостола Шуг з єпископом Ульріхом Ґетте перед

відеобогослужінням у м. Дортмунді (Німеччина)

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 31.12.1958 р.
ПРОФЕСІЯ: маркетинговий менеджер, інженер
АПОСТОЛ з 18.09.2005 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: північно-східний регіон
Регіональної церкви «Західна Німеччина», а також
Азербайджан і Грузія

СЛОВО Й ВІРА | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ
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З нагоди Нового року ми бажаємо 
своїм рідним і близьким, своїм бра-
там і сестрам по вірі, сусідам і всім 
добрим людям здоров’я, щастя, 

Божих благословень і багато чого іншого. 
Наші добрі побажання – це потреба серця 
багатьох людей і вони позитивно сприйма-
ють їх. Людина, яка приймає наші щирі по-
бажання, бачить, що про неї пам’ятають і її 
цінують. Ці побажання свідчать також про 
те, що люди з мого оточення бачать мене 
і виражають свої добрі почуття, що вони 
не проявляють до мене ні байдужості, ні 
недоброзичливості чи навіть ворожнечі. 
Такі побажання додають упевненості, зні-
мають напругу, викликають доброзичливу 
посмішку, вселяють надію, яка дозволяє 
нам вільно вдихнути на повні груди. Часто 
наші вдячність, любов і гармонія по відно-
шенню до людини, яку ми вітаємо, повер-
таються до нас і викликають у нас приємні 
й добрі почуття.

Звісно, для людина, яка розглядає наші 
побажання з нагоди Нового року як ру-
тину, що позбавлена смислу, вони не 
здійснюються. І найпізніше після сотого 
електронного мейлу, сотої листівки чи со-
того словесного побажання «Щасливого 
Нового року!» така людина стомлюється 
і не сприймає його своїм серцем. Однак, 
наслідки побажань з нагоди Нового року, 
висловлені з добрими намірами, ніколи не 
принесуть шкоди. Вони були і є неоцінен-
ним багатством людського спілкування.

Відвернімо свій погляд від свого ближ-
нього, якого ми любимо і якому вислов-
люємо свої побажання, і поглянемо на 
самих себе. Чого ми бажаємо собі  у на-
ступному році?

На перший погляд може здатися безглуз-

дим бажати собі щось. Але бажання дода-
ють нам неабияких сил. У нас дрімає чи-
мало бажань, які ми не висловлюємо, і які 
підсвідомо впливають на нашу поведінку. 
Ми знаємо: коли ми сміємося, то посмішка 
піднімає нам настрій. Якщо ми бажаємо 
собі щось добре, то це часто підсилює нашу 
надію, додає сил, окрилює і викликає ней-
мовірну радість. 

У Псалмі, якого приписують перу Да-
вида, знаходимо такі слова: «Втішайся 
в Господі, і Він сповнить тобі бажання 
твого серця». Чимало людей читали цю 
Господню обітницю і все ж недовірливо 
качали головою. Бо ці слова не здавалися 
їм правдоподібними. І бажання їхнього 
серця не сповнювалися. У 37-му Псалмі та-
кож читаємо: «Спокійним будь у Господі, 
надійсь на Нього». Покладай свою надію 
на Господа, люба душе, і: «На Господа здай 
твою дорогу; вповай на Нього, і Він учи-
нить…». «Учинити» не означає з точки 
зору Бога виконати будь-які наші поба-
жання. Оскільки ми в порівнянні з Божим 
всевладдям сприймаємо життя однобоко, 
то в нас, людей, може виникнути певне 
протиріччя, яке на землі годі вирішити. 

Поставимося усе ж серйозно до цих слів 
із Псалмів: які добрі побажання з них ми 
можемо прийняти до свого серця? Серце 
моє, я бажаю тобі: «Втішайся в Господі!» 
Я бажаю тобі, аби ти цікавилося Божою 
волею і з радістю виконувало її! Я бажаю, 
аби ти знало про те, що Бог бажає дарувати 
тобі спасіння! Я бажаю, аби ти довірився 
Божим шляхам! Я бажаю тобі побільше 
спокою у житті, адже Господь усе «учи-
нить». Бажаємо всім вам у Новому 2021 
році Господніх благословень!  

Добрі побажання
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І раптом 
вони 
з’явилися … 
Одного дня, уранці, наша 

сестра молилася про 

захист ангелів і дивом 

уціліла.

ЖИТИ  ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД

На початку вересня я вирушила 
в похід разом зі своїм прияте-
лем у долину Таннгайм, до тур-
бази Ландсбергера, аби там, 

у горах, провести декілька днів. Дощі й 
тумани впродовж перших двох днів не 
припинялися, однак, це не псувало наш 
гарний настрій. На вершинах Лахеншпіт-
це і Ротеншпітце розсіявся туман і навіть 
виглянуло сонце, і нам удалося зробити 
декілька чудових знімків. 

Урешті, третього дня, сонце вийшло 
з-за хмар і видалася гарна погода. Ми за-
бронювали дві кімнати в містечку Ройт-
те, аби впродовж двох наступних днів 
виконати декілька гірських підйомів. Ми 
взяли з собою лише рюкзак з харчами, 
напоями і т. д., який несли по черзі. Не-
зважаючи на втому, – давалися взнаки 
три дні перебування у горах – ми твердо 
вирішили підкорити ще одну вершину, 
адже з неї відкривався неймовірної кра-
си краєвид. 

Ми обрали вершину Йохеншпітце. 
Путівник указував на те, що наш шлях 
пролягає через стрімкі скелі, однак, це не 
зупинило нас. Майже годину ми мовчки 
підіймалися вгору по крутому підйомі. 
Дорогою нам зустрічалося небагато лю-
дей.

На завершальному етапі ми підкріпи-
лися і мій приятель узяв у мене рюкзак. 
Його не покидали сумніви, адже скеля 
виявилася вельми стрімкою; утім, я була 
впевнена, що впораюся. Підійматися вго-
ру, зазвичай, легше, ніж опускатися вниз; 
адже тоді добре видно скелясті виступи, і 
не так лячно дивитися. Ми благополучно 
піднялися на вершину й задоволені со-
бою зробили пам’ятний знімок, а також 
занесли себе в книгу підкорювачів цієї 
вершини. Увесь цей час ми знаходилися 

наодинці й насолоджувалися чудовим 
краєвидом: у далині виднілася вершина 
Цуґшпітце.

Незабаром ми почали спускатися вниз. 
Я взяла рюкзак і вирушила вслід за своїм 
приятелем. Упоратися зі стрімким спу-
ском – вимагає значних зусиль і муж-
ності. Я  хвилювалася. Коли прийшла 
моя черга спускатися, то я не знаходи-
ла під ногами твердої опори. Глянувши 
вниз, я побачила велику прірву, і мене 
охопив неабиякий страх. Через важкий 
рюкзак мені ледь вдавалося утримувати 
рівновагу. Я переставляла ноги, відчай-
душно намагаючись нащупати скельний 
виступ. Мій супутник намагався допом-
огти мені знизу; та моє хвилювання пе-
реросло в паніку, ноги затремтіли, а руки 
міцно вхопилися за сталевий трос.

Раптом нізвідкіля з’явилися дві мо-
лоді жінки. Одна з них, яка йшла попе-
реду, одразу кинулася мені на допомогу. 
«Пропусти мене вперед», – сказала вона 
моєму супутникові й мерщій опинилася 
попереду мене; якби я зірвалася, то впа-
ла би хіба що їй в обійми. Це мене дещо 
заспокоїло. Жінка підказувала, куди мені 
ставити ногу, а коли мені не вдавалося 
зрушити ногу з місця, то сама перестав-
ляла її на скелястий виступ. Вона міцно 
тримала мене за талію, поки я спуска-
лася, переставляючи обережно крок за 
кроком свої тремтячі ноги. Вона не від-
пускала мене, аж поки я не опинилася в 
повній безпеці. Ці дві жінки ще деякий 
час були зі мною, поки я не переста-
ла тремтіти. Вони поставилися до мене 
дуже люб’язно. Не докоряли, що я пере-
оцінила власні сили; а навпаки підбадьо-
рювали, мовляв, подібне може трапитися 
з кожним, тим паче, що підйом є завжди 
легшим, ніж спуск.
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У цій статті публікується додатковий матеріал до рубрики 
«Із Біблії» дитячого журналу «Ми, діти».

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»
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В епоху Древнього Ізраїлю на території Близько-
го Сходу водилися як дикі, так і свійські свині. 
ДИКІ  СВИНІ селилися в річкових долинах Ме-
сопотамії, де мали достатньо поживи, приміром, 

коріння, дрібних тварин і горіхів. Свійських свиней люди 
почали утримувати ще раніше, ніж кішок і верблюдів, зо-
крема, близько 8000 років до Р. Х.. Про це довідуємося з 
розкопок археологів, які знайшли кістки свиней у поселен-
нях тієї епохи. Оскільки свиней, які є всеїдними тварина-
ми, було утримувати вигідно, то майже всі східні народи 
розводили їх, деколи навіть – у великій кількості. Часто 
вони приносили їх у жертву в храмі. Свині обходяться без 
трави, яка потрібна іншим свійським тваринам (приміром, 

вівцям), тому люди використовували пасови-
ща для вирощування зернових культур, 

аби мати більше харчів. Однак, свині 
не переносили великої спеки. Тому 

кочівні народи не утримували їх, бо вони зі своїми стада-
ми постійно мандрували пустелею.   

ІЗРАЇЛЬНЯНАМ не дозволялося їсти свиней і тор-
катися до їхніх мертвих туш. Про це написано у Вто-
розаконні. Свиней також не приносили у жертву. В 
епоху Ісуса Ізраїль перебував під правлінням Риму. 
Римляни утримували свиней. Дотримання ЗАПОВІ-
ДЕЙ ЩОДО ЇЖІ Й ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ було 
для юдеїв у цей час важливою складовою їхнього 
ВІРОСПОВІДУВАННЯ. Тому свиня стала СИМВО-
ЛОМ КУЛЬТОВОЇ НЕЧИСТОТИ. У 2-у Посланні 
Апостола Петра свиню порівняно з людиною, яка 
знову й знову коїть гріх. У Євангелії від Марка, в іс-
торії про біснуватого, згадується про стадо свиней, у 
яке Ісус спрямував нечистих духів.

ІЗ БІБЛІЇ

Свинарство
              у  Древньому Ізраїлі
Свиня вважалася в юдеїв нечистою твариною. Тому її не можна

було споживати і приносити в жертву.

Свійська свиня – це одомашнена форма 
дикої свині 
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Паула вривається в дитячу кімнату і сильно грюкає позаду себе дверима. Вона хватає свій рюк-
зак і складає в нього плюшевого ведмедика, улюблений светр і залишки шоколадки. Паула неод-
мінно поїде з дому! Тато увесь вечір без жодної причини прискіпувався до неї. Оцінка з німецької 
мови здавалася йому недостатньо високою, вона надто гучно грала на фортеп’яно, а на гарний 
малюнок, який коштував їй неймовірних зусиль, батько навіть не звернув уваги. Раптом погляд 
Паули привернула дитяча Біблія. На її обкладинці був зображений малюнок батька з притчі, де 
він, будучи у нестямі від щастя, обіймає свого сина, який щойно повернувся. Як би їй хотілося 
мати саме такого тата ...

«Тату, чи ти любиш мене?» 

            ЯК ПОЯСНИТИ ДІТЯМ, ЩО БОГ – ОТЕЦЬ, ЯКИЙ ЛЮБИТЬ Ф
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У будь-якої людини в процесі життя формується 
власний досвід спілкування зі своїм батьком. Є 
батьки, які з любов'ю піклуються про свою сім'ю 
і докладають чимало зусиль, аби всім жилося до-

бре. З іншого боку, є батьки, які прискіпливо ставляться 
як до своїх дітей, так і до інших людей зі свого оточення 
– проявляють надмірну строгістю і жорсткістю. У деяких 
сім'ях авторитет батька підтримують з допомогою погроз: 
«Почекай, ось повернеться тато і ..!» Таке виховання для 
розвитку дитини є таким же проблематичним, як і надто 
лояльне чи поблажливе! Якщо батько (або мати) ніколи 
нічого не забороняють своїй дитині й негайно виконують 
будь-які її побажання і забаганки, то не виховують у ній 
стійкості та справжньої орієнтації. А є ще сім'ї, де батько 
ставиться до всього надто байдуже, нехтує дітьми і вза-
галі не виконує батьківських обов'язків. Які ж уявлення 
сформуються в дитини про Бога, люблячого Небесного 
Отця, якщо в неї не має змоги брати добрий приклад зі 
свого батька?

Бог Отець

Бога не можна порівнювати із жодним з наведених вище 
прикладів, адже Бог – не людина. І все ж людині потрібні 
метафоричні образи, аби краще собі скласти уявлення про 
Бога. То як пояснити дитині, що Бог – це люблячий Отець? 
У Святих Писаннях Старого Завіту до Бога рідко зверта-
лися як до Отця. Народ Ізраїлю не був схильний наділяти 
Бога людськими якостями.

У Писаннях Нового Завіту все помінялося. Ісус Сам 
звертався до Бога як до Отця. Його розмови про Небес-
ного Отця виразно показують, що Бог Отець плекав тісні 
стосунки з Богом Сином Ісусом Христом. Тепер людині 
дозволено звертатися до Бога як до Отця, бо Бог, незва-
жаючи на людські слабкості, незмінно проявляє їй Свою 
безумовну любо. У вченні й діяннях Ісуса чітко прослідко-
вуються Божі увага, турбота, милосердя і прощення. Ісус 
завжди піднімав авторитет Бога Отця. Він не просто на-
голошував на Божій владі, а й протиставляв їй крихкість 
людського буття і давав виразно зрозуміти, що всемогут-
ній Бог ставить Себе на служіння Своїм дітям, які потре-
бують відкуплення. Кульмінацією відносин Бога Отця з 
людьми була жертва Ісуса Христа. Окрім цього, авторитет 
Бога Отця робить відносним авторитет будь-якої людини: 
усі люди є рівноцінними, бо є Божим творінням.

Бог досконалий

Образ Бога формується у дитячій уяві на основі Його 
ототожнення з їхніми батьками. Спочатку дитина вважає, 

що її батьки всемогутні й усезнаючі. Вони дорослі й багато 
знають, у них є здібності й навички, яких немає у дітей; і 
вони, здається, неначе наскрізь бачать наміри своєї дити-
ни. Такий досвід діти здобувають у перипетіях сімейного 
життя. При цьому вони довідуються як про чоловічі й жі-
ночі, так і про материнські та батьківські якості людини. 
Не тільки рідні батьки відіграють роль у формуванні в 
дітей образу Бога, а й ідеальні батьки, яких вони зустрі-
чають у повсякденному житті чи в інших сім'ях, а також 
у реальних чи ідеальних образах батьків, які представлені 
культурою і суспільством.

З роками діти починають поступово розуміти, що їхнім 
батькам також притаманні помилки, їхні можливості є 
обмеженими і їхня поведінка є далекою від ідеалу. І тоді 
уявлення дітей про образ Бога міняється і починає відріз-
нятися від тотожного образу з їхніми батьками: Бог доско-
налий і перевершує навіть батьків. Релігійні традиції та 
відповідні уявлення про Бога формують також у дітей об-
раз Бога. Коли діти бачать, що батьки довіряють Богові й 
моляться до Нього, то роблять висновок, що Бог, ймовір-
но, у змозі робити речі, які не під силу батькам. Це, звісно, 
неабияк вражає дітей. Спочатку вони ототожнюють Бога 
зі своїми батьками, однак поступово усвідомлюють, що 
Бог є набагато величнішим і могутнішим. 

Бог Отець ... і мати

У Біблії знаходимо якості Бога, які притаманні як чо-
ловікам, так і жінкам. Адже Бога порівняно як з батьком, 
так і з матір’ю. У процесі становлення патріархальної 
культури Християнської Церкви дедалі більшого зна-
чення стали набувати якості Бога, які асоціюються з чо-
ловічою статтю. На формування такого образу вплинули 
перш за все розповіді Ісуса про Бога Отця. У притчі про 
блудного сина якості Бога передані з допомогою чоловічої 
постаті, батька. Якщо детальніше розглянути поведінку 
батька з цієї притчі, то кидається у вічі те, що він часто 
поступав під впливом власних емоції. Спочатку він посту-
пився бажанню свого сина, потім з нетерпінням чекав на 
його повернення і, коли син повернувся, то зустрічав його 
з відкритими й щирим обіймами. Батько проявив теплоту, 
поблажливість і сердечність до обох синів. Він висловив 
неабияку радість з приводу повернення сина і влаштував 
на його честь велике свято. Подібну поведінку ми асоціює-
мо сьогодні радше з поведінкою матері. Оскільки Бог не 
є людиною і Він перевершує будь-які людські якості, то 
Його не можна зображувати як Особу чоловічої чи жіно-
чої статі. Наше ставлення до Бога є таким, як ставлення до 
батька і до матері: Він проявляє безумовну любов.
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Виховання і його наслідки

Як саме батьки можуть формувати у своїх дітей уявлення 
про Бога Отця, яке супроводжуватиме їх усе їхнє життя? 
Батькам треба насамперед потурбуватися про створення 
в сім’ї атмосфери затишку й захищеності. Дитина зможе 
уявити собі Бога як люблячого Отця лише тоді, коли до 
неї будуть ставитися з любов’ю. Повага й увага до дити-
ни – це скарб, завдяки якому в дитини формується образ 
Бога, Який достойний довіри. При цьому, неважливо, чи 
атмосферу сімейного затишку й захищеності створюють 
рідні батьки чи інші близькі люди, які опікуються дітьми.  

На початку життя дитини як батькам, так й опікунам 
належить використовувати унікальний шанс, аби дати 
змогу дитині відчути, що її люблять і що належно оціню-
ють її неповторність та унікальність. Прийде час і дитина 
зрозуміє, що атмосфера сімейного затишку й захищеності, 

а також любов до неї не означають, що 
їй усе дозволено. Важливо, аби дитина 
в час розчарувань чи конфліктів відчу-
вала, що їй не тільки довіряють, а що 
довіра до неї стала ще більшою. Треба, 
аби дитина збагнула, що істинна довіра, 
а також захист й опіка нею – це щось 
більше, ніж виконання її побажань і 
забаганок. Такий досвід стане дитині в 
пригоді в майбутньому, коли вона зу-
стрічатиметься в житті з неприємними 
ситуаціями, на які їй не вплинути. Бог 
всемогутній, і все ж Він не забирає зі 
стежини людського життя усі камін-
ня, за які можна спотикнутися. Таке 
розуміння укріпляє дитячі стосунки з 
Богом і не впливає згубно на дані Ним 
обіцянки. Якщо діти навчаться сліпо 
довіряти Богові, то у майбутньому змо-
жуть легко впоратися з будь-якими 
життєвими негараздами. 

Коли батьки чи інші близькі люди, які 
опікуються дитиною, наштовхуються 
на межу своїх можливостей й визнають 
свої помилки, то це формує у дітей ро-
зуміння довіри, яка сягає за межі люд-
ських стосунків і реального світу. Саме 
таку довіру вони проявляють до Бога. 
Адже те, що неможливе для батьків, 
є можливим для Бога. Якщо батькам 
властиво допускати помилки, то діти 
твердо переконані, що Бог ніколи не 
помиляється і що Він не сходить зі Сво-

го шляху. Навіть якщо рідні батьки чи близькі люди, які 
опікуються дітьми, не виконують свої батьківські обов’яз-
ки, то в дитини все ж складається уявлення про Бога як 
про турботливого й люблячого Отця.

При цьому, люди, які опікуються дитиною, можуть бути 
для неї таким же взірцем поведінки, як і біблійні персо-
нажі. Розмірковування над життям Ісуса тут, на землі, та 
над Його промовами про Небесного Отця по-особливому 
допомагають дітям формувати такі щирі стосунки з Богом 
Отцем, які плекав Ісус Христос. 

Якщо понукати дітей і підлітків розмірковувати над об-
разом Бога, про якого вони довідуються у школі, у церк-
ві чи в суспільстві, а також – від людей, які їх оточують; і 
якщо давати їм змогу відчувати, що до них і до їхніх запи-
тань ставляться серйозно, то таким чином ми створюємо 
найкращі передумови для формування в них стосунків з 
Богом, люблячим Отцем, які вони підтримуватимуть усе 
своє життя.
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Побожні люди намагаються, як тільки можуть, виконувати Божу волю – у тому числі в 
складних і навіть небезпечних ситуаціях. Докази цього ми знаходимо в усі епохи людства. 
Про це свідчить також Священне Писання. Однак, не кожен, хто вважає себе побожним, 
робить те, що Господові до вподоби. Апостол Павло – яскравий приклад людини, яка за 
будь-яких життєвих обставин намагається бути побожною, і все ж робить поступки, що 
є далекими від побожності.    

… а любові не мають

П обожність –  це визначна релігійна чеснота. І 
все ж, що означає «бути побожним»? Людину 
можна назвати «побожною» лише тоді, коли 
їй властиві відданість Богові й глибока релі-

гійність. Узагалі, побожною є людина, стан душі якої спо-
нукає чинити побожні вчинки. Отже, така людина живе 
благочестивим і праведним життям, яке відповідає її релі-
гії. Побожна людина є віддана Богові й проявляє Божий 
острах. Вона зберігає святим те, що є святим перед Богом. 
Побожна людина, таким чином, виявляє Божий острах і 
чинить благі й праведні діла.      

Проте не кожна побожна людина отримує позитивну 
оцінку з боку інших людей. Ми бачимо це на прикладі та-
ких висловлювань, як-от «побожний, як овечка», що вико-
ристовують переважно у презирливо-негативному смислі. 
Або по слову «святенник», яке також має негативний від-
тінок. Цим словом називають людину, яка проявляє по-
казну побожність. 

Аби довідатися про те, що являє собою істинна по-

божність, вирушимо у подорож по книгах Священного 
Писання.

Ще на початку Святого Писання побожність значилася 
як стан людської душі: у Книзі Буття Бог мовив до Каїна: 
«Коли чиниш добре, будь погідний, а коли ні - гріх на по-
розі чигає: він і так оволодів тобою, але мусиш над ним 
панувати» (Буття 4, 7). Уже в цих словах проявляється ба-
гатогранне значення слова «побожність»: у першому ви-
падку, вона означає зберігати в чистоті своє сумління і не 
замислювати жодного зла. У другому, побожною названо 
людину, яка проявляє Божий острах й постійно уникає 
гріха. 

Авраам – ця відома усім постать зі Старого Заповіту, є, 
так би мовити, взірцем побожності. Він виконував усе, що 
Господь велів йому. Авраам був праведний, богобоязливий 
і цурався зла – так мовиться у Книзі Буття про цю людину, 
яку однаково шанують іудеї, християни й мусульмани, і 
беруть з нього приклад. Отже, тепер стає зрозуміло: слово 
«побожний» не обмежується тільки глибоко релігійним 
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значенням, а є багатогранним. Життю побожної людини 
притаманний істинний Божий острах. Вона за будь-яких 
обставин уникає зла й поступає праведно: не тільки по 
відношенню до Бога, а й – до людей.

Побожність у Священному Писанні

Побожність Йова є притчею во язицех. У полеміці з сата-
ною Сам Бог характеризує Свого раба Йова «побожним», 
як свого часу – Авраама. Він, зокрема, називає його люди-
ною: справедливою, богобоязливою і праведною.

Тепер перейдемо до Нового Заповіту: Йосипові, чо-
ловікові Марії, була притаманна ще одна грань «по-
божності» – «праведність». Отже, стає зрозуміло, що 
«побожність» передає стан душі, а також відображає пра-
ведну поведінку людини як по відношенню до Бога, так і 
до людей.

В Євангелії від Луки батьки Івана Хрестителя, Захарія 
і Єлисавета, представлені як «праведні й побожні». Про 
їхню побожність мовиться так: «…вони були обидвоє 
справедливі перед Богом і виконували всі заповіді та на-
кази Господні бездоганно» (Від Луки 1, 6); вони були також 
вельми богобоязливими.

Господь дав «побожності» уперше не тільки позитивну 
оцінку, коли характеризував поведінку людей не тільки 
за зовнішніми ознаками. «Для деяких, що були певні про 
себе, мовляв, вони справедливі й ні за що мали інших ...». 
Цими словами Господь виразно підкреслював, що «пра-
ведність» не завжди є «праведністю». Істинна побожність, 
яка відповідає Божому духу, не є показною; її не вистав-
ляють на показ. Господові не до вподоби, якщо зовнішня 
побожність людини не відповідає внутрішньому стану її 
душі, якщо вона звисока й зневажливо дивиться на інших 
людей. 

Без доброзичливого   ставлення до іншої грішної лю-
дини – так можна розуміти слова Господа – побожність 
є всього лиш видимістю й обманом; і тільки маскується 
під богоугодністю. Господь давав  належну відсіч людям, 
які проявляли удавану побожність. Він у цьому зв’язку 
розповів притчу про митаря і фарисея. Фарисей, який за 
зовнішніми ознаками був, здавалося б, істинно побожною 
людиною, бо виконував усі Божі настанови, усе ж звисока 
дивився на митаря, тому й не знайшов прихильності в Го-
спода. А митар, який, здавалося б, робив усе неправильно 
й користувався репутацією далекою від побожності, пред-
ставляв позицію, яка була до вподоби Богові: «Боже, зми-
луйся надо мною грішним!» 

Хибна побожність

Подібний драматизм ми не раз спостерігаємо в Єван-
геліях. «Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що схожі 
на гроби побілені, які зверху гарними здаються, а всере-
дині повні кісток мертвих і всякої нечисти» (Від Матвія 23, 
27) – так Ісус називав «побожних» людей, які задля влас-
ної слави і почестей перед Богом і перед людьми вдавали з 
себе побожних і дозволяли собі, у прямому значенні цьо-
го слова, сурмити в храмі про власні добрі діла, а в душі 
були – немов дикі звірі. «Вигляд, як у сокола – а голос, як у 
ворона», - так мовить народна мудрість про таких людей. 
Показна побожність була вельми огидною Господові.

Такі люди вважають, що їм не потрібна Господня милість 
або, щонайменше, потрібна значно менше, ніж усім іншим 
людям. Подібні міркування Господь не раз ганьбив. Його 
слова: ««Хто з вас без гріха, - нехай перший кидає у неї 
камінь!» (Від Івана 8, 7) спонукали таких людей перегля-
нути свої погляди. Не личить проявляти чванство й гор-
дощі, бо всі ми, люди, є грішними, і жодна людина не спро-
можна здобути спасіння виключно побожним життям. Усі 
ми живемо завдяки Божій милості, а також прихильності 
з боку інших людей. З цих історій ми робимо висновок, що 
Господь вважає істинно побожними людьми, які проявля-
ють такі якості, як «чесність», «бездоганність» і «чистоту».

Сотник Корнилій

Про цього воєначальника римської когорти у «Діяннях 
Апостолів» написано, що він був побожною людиною. 
Про нього, глибоко віруючого чоловіка, якого чимало 
юдеїв вважали язичником, мовиться, що був богобоязли-
вим, щедро давав милостиню і завжди молився до Бога. 
Ці три якості сотника доповнюють багатогранне значен-
ня слова «побожність». Історія із сотником показує, що 
істинно побожна людина підтримує щирі й тісні стосунки 
з Богом, а також,  що треба особливо підкреслити, вико-
нує Божу волю і чинить добро ближньому.

У своєму Послання до Тимофія Апостол Павло дає пояс-
нення поняттю «побожність», яку часто пропускають повз 
увагу. Християнин, який хоче жити побожним життям, 
має бути готовим зазнавати переслідування, яких зазна-
вав Господь. Отже, побожність означає також виявляти 
готовність страждати в Ім'я Ісуса Христа.

Своєму соратникові Титу Павло присвячує цілий абзац 
про цілющу милість Бога, завдяки якій формується по-
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божність і називає її різноманітні грані, як-от: відмову від 
мирських пристрастей і гріховної сутності, а також навер-
нення до розсудливою і праведного життя. Окрім цього, 
Апостол відкриває ще одну грань побожності, про яку в 
Священному Писанні більше ніде не згадується: «...чека-
ючи блаженної надії і славного з'явлення великого Бога і 
Спаса нашого Ісуса Христа». Отже, віра й очікування на 
Друге Пришестя Христа – це вельми важливі грані побож-
ності. Апостол, як досі ніхто інший, чітко наголошує на 
цьому взаємозв’язку.

Мовна інтерпретація поняття «побожний»

У новому перекладі Біблії Мартіна Лютера від 2017 року 
в Євангелії від Матвія 6, 1 вжито слово «праведність». Інші 
переклади використовують малозрозуміле сьогодні слово 
«побожність»: «Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших 
добрих учинків перед людьми, які бачили б вас, а то не ма-
тимете нагороди в Отця вашого, що на небі». Починаючи 
з Мартіна Лютера, значення слова «побожність» зазнало 
певних змін. Звичні на той час слова «побожність», «по-
божний» з усіма його значеннями зустрічається сьогодні 
не так часто. Наприклад, у застарілому словосполученні 
«на добро і благочестя». Благочестя означає тут «бути до-
брим і корисним». Воно є дуже близьким до висловлю-
вання «чинити добрі учинки», яке вжито в Євангелії від 
Матвія 6, 1.

Невідомий автор пісні для чоловічого хору «Я ніколи 
не знаю, що буде завтра» використовує в одному куплеті 
дієслово із значенням «побожний» і, зокрема, пише: «... 
Він посилає лише те, що робить мене побожним». Ці слова 
означають: Господь посилає мені, укінці кінців, тільки те, 
що сприяє моєму спасінню, допомагає поступати в Його 
дусі й підтримувати щирі зв’язки з Небесним Отцем.

В епоху Мартіна Лютера «побожним солдатом» був не 
той солдат, який багато разів у день молився і підтриму-
вав щирі, душевні стосунки з Богом, а той, який сміливо 
робив усе, що йому наказували. У цьому значенні слово 
«побожний» використано у мирському значенні й орієн-
товане на суспільне благо.

Вище згадані значення «побожності» сьогодні майже 
повністю забуті й застосовуються у виключно релігійно-
му вжитку.

Після екскурсу в історію мови повернімося до викори-
стання слова «побожний» у наш час. Сьогодні це слово 
вживається переважно у двох значеннях. У позитивному 
значенні слово «побожний» означає схвальну оцінку гли-

боко релігійної людини, яка не хизується своїм християн-
ським життям і лицемірно не вдає з себе святенника з ме-
тою отримання зиску. Побожною в позитивному значенні 
є людина, яка плекає духовний зв’язок з Богом, поважає 
Божу волю і живе праведним життям, проявляючи хри-
стиянську любов до ближнього. 

Другий рівень значення слова «побожний» використо-
вують для глузування і приниження. Ним ображають 
людину, називаючи її: наївною, легковірною, глупою, не-
освіченою, обмеженою і чудернацькою; іноді – ще більш 
принизливо – людину, якою «управляють ззовні». Словом 
«побожний» людині нерідко навішують ярлик і принижу-
ють її гідність.

Побожність в очах Ісуса

Ісусові не подобалася «побожна» людина, яка хизува-
лася добрими ділами і силоміць змушувала брати з неї 
приклад. Як-от, фарисей, який дякував Богові, що є не 
таким, як митар, який смиренно каявся. Один теолог з 
цього приводу писав таке: «Те, що ми робимо в Ім’я Бога 
для ближнього, не має бути спрямоване на підняття, наче 
курсу валюти, нашого авторитету, і не має добавляти за-
йвий «плюс» до підсумку нашого життя». Отже, поняття 
«побожність» треба розглядати не як інвестицію у влас-
ну славу, а як само собою зрозуміле вираження бажаної 
близькості до Бога і до ближнього. Ісус був глибоко пере-
конаний: людина є побожною тільки тоді, коли проявляє 
любов і милосердя. Бо без любові до Бога і до ближнього, 
а також до грішника побожність є нікчемною. Від неї зо-
стається лише святенницька оболонка. Або, як образно 
описував Апостол Павло: якби я зробив усе можливе й 
чинив побожні діла, та не мав любові, то «був би, немов 
мідь бреняча»; така «побожність» викликає навколо себе 
тільки багато галасу.

Завдання людини, яка любить Ісуса і слідує за Ним, по-
лягає у тому, аби проявляти побожність і не хизуватися 
добрими ділами, бо всі ми більшою чи меншою мірою є 
побожними грішниками. «Бути побожним» означає не 
сурмити перед людьми про свої благочестиві діла, аби 
здаватися кращими, від них. «Бути побожним» означає 
виявляти любов до Бога й до ближнього без егоїстичного 
бажання покращити свій власний авторитет у суспільстві.

Отже, поняття «побожність», подібно до алмазу, має 
чимало граней. І нам самим треба вирішувати, які з цих 
граней потрібно шліфувати в собі.  
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У 2022 році відбудеться злиття двох Регіональних 
церков: Берліна-Бранденбурга та Північної і Схід-
ної Німеччини.

Про це заявив Першоапостол Жан-Люк Шнайдер під 
час богослужіння, яке 13 грудня 2020 року транслюва-
лося як каналами супутникового зв’язку, так і по кана-
лах «YouTube» з м. Цюріха (Швейцарія) на ввесь регіон 
діяльності Окружного Апостола Вольфґанґа Надольно-
го. Першоапостол дав пояснення цьому злиттю слова-
ми царя Соломона з Книги «Проповідника»: «Усьому 
час-пора…». Цього року Апостол Клаус Катенс, якому 
вже виповнилося 65 років, вийде на заслужений відпо-
чинок. Після нього згодом вийде на заслужений відпо-
чинок Окружний Апостол Вольфґанґ Надольний, якому 
в травні 2021 року також виповниться 65 років. «Отже, 
- сказав Першоапостол, - прийшов час приймати рішен-
ня на майбутнє». Упродовж 2022 року відбудеться злит-

тя двох Регіональних церков: Берліна-Бранденбурга та 
Північної і Східної Німеччини. Досвід злиття інших 
Реґіональних церков показує, що для вдалого переходу 
треба мати достатньо часу. Аби уможливити такий пе-
рехід, треба ще до юридичного об'єднання привести у 
відповідність управлінські процеси. Регіональна церква 
Берліна-Бранденбурга уже сьогодні, як видно на карті, 
майже повністю оточена країнами Регіональної церкви 
Північна і Східна Німеччина. До майбутнього об'єднано-
го Регіону Окружного Апостола увійдуть з урахуванням 
країн Регіональної церкви Берліна-Бранденбурга (23000 
членів у близько 80 громадах) та Північної і Східної 
Німеччини (83000 членів у близько 390 громадах) такі 
країни: Білорусь, Великобританія, Гренландія, Данія, Ір-
ландія, Ісландія, Казахстан, Киргизія, Монголія,острів 
Мен, Польща, Росія, Таджикистан, Туркменія, Узбеки-
стан, Фінляндія, Швеція та Естонія.

Злиття Регіональної церкви Берлін-Бранденбург
та Регіональної церкви Північна і Східна Німеччина



НС, 02/2021 2323НС, 02/2021

НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | КОРОТКІ РЕПОРТАЖІ

Ф
от

о:
 Н

А
Ц

 У
кр

аї
н

и

БОГОСЛУЖІННЯ  АПОСТОЛА  АНАТОЛІЯ  БУДНИКА 
В  ГРОМАДІ  МІСТА  ХАРКОВА

У неділю, 29 листопада 2020 року, Апостол Анатолій Будник проводив богослужіння в регіоні 
«Україна-Центр», у громаді міста Харкова. Під музику пісні «Буду славити я тебе» Апостол 
і супроводжуючі його окружний старійшина Р. Пальм та інші священнослужителі увійшли в 
церковний зал.

В основу цього святкового богослужіння Апостол 
Будник поклав слова з Послання до Євреїв 3, 14: «Бо 
ми стали учасниками Христа, якщо додержуємо 
аж до кінця твердо нашу віру, як напочатку». Цер-
ковний хор виконав пісню «Люблю тебе всевиш-
ній Боже ...». «Дуже символічно, - сказав на почат-
ку проповіді Апостол, - те, що наше богослужіння 
розпочалося з пісні,  якою прославляють подяку Бо-
гові. Незважаючи на те, що ми сьогодні переживає-
мо важкі й незвичайні часи, нам потрібно дякувати 
Богові за все. Нам за будь-яких життєвих обставин 
не треба проявляти сумнівів і дозволяти слабнути 
своїй вірності Богові, а навпаки, зберігати і примно-
жувати віру та відкривати свої серця Божому сло-
ву». Можливо, саме ці випробування є тестом нашої 
вірності Господу. Нам треба цілковито покладатися на Бога, і - на Його мудрість. Адже часто неприємності, які нам 
доводиться переживати, є причиною великої благодаті відповідно до невидимого й незрозумілого для нас плану 
спасіння Господа. «Хіба не нарікав єврейський народ на Бога, Який виводив його з єгипетського рабства в обітовану 
землю. Та з Божою поміччю вони прийшли в цю землю, досягнувши мети. І ми, покладаючись на нашу віру в Бога 
і в Його мудрість, повинні пройти свій шлях, вийти з рабства гріха й увійти в обіцяну нам землю», - цими словами 
Апостол закінчив проповідь.

Після проповіді Апостола співпроповідували окружний старійшина Ромен Пальм і настоятель Харківської гро-
мади священник Валерій Бєліч. Настоятель Бєліч, зокрема, зазначив, що ми маємо прагнути стати частиною Христа 
і для цього підтримувати й плекати  зв'язок з Ним, бо завдяки саме цьому зв'язку ми зможемо зберегти Богові вір-
ність.

Окружний старійшина Пальм зазначив у своїй співпроповіді, що труднощі, які ми переживаємо, не повинні 
відволікати нас від основної мети - перебувати разом з Господом і зоставатися Йому вірними. «Проявляймо вірність 
нашому Богові, аби Він увів нас в землю, яку обіцяв нам», - закінчив свою співпроповідь окружний старійшина.

На жаль, необхідність дотримуватися запобіжних заходів, що пов'язані з епідемією, не дозволили провести ча-
ювання, яке стало вже традиційним. Однак, незважаючи на це, усі присутні розходилися по домівках з радістю на 
серці від почутого біля вівтаря живого слова й Святого Причастя, які додали нових сил, аби зберігати вірність Го-
споду і зміцнювати свою віру.
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ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Ще у бл. 200 році після Р. Х. ранньохристиянський теолог Тертуліан писав про 
християн Вірменії, країни, яка розташована на Близькому Сході й на Кавказі. 
Згідно з давньою позабіблійною традицією Апостоли Юда Тадей і Варфоломій 
звіщали у Вірменії Євангеліє. Тому на її території виникла  церква з назвою «Вір-
менська Апостольська церква». Це одна з церков, яка у V ст. відокремилася від 
Православної церкви, що тоді зароджувалася. Відділення відбулося унаслідок 
розбіжностей у тлумаченні суті Христа. Одним із найвизначніших церковних 
будівель Вірменської Апостольської церкви є Собор в Ечміадзині, у монастир-
ському комплексі однієї з вірменських провінцій. Тут знаходиться резиденція 
патріарха Вірменської Апостольської церкви. Кажуть, що будівля була освячена 
(рос. освящена)  ще близько 300 року після Р.Х.. На території прилеглого мона-
стиря розташована Церква Святої Ріпсіме, зведена ще в VII ст. після Р.Х.. У ній 
знаходиться фреска, яка відображена на нашому малюнку. На ньому зображено 
народження Христа, зокрема, Марія, Немовля Ісус, мудреці зі Сходу, бик і осел, а 
також ангели. Деякі із зображених тут людей згадуються також у позабіблійних 
джерелах. ХТО ІЗ ЗОБРАЖЕНИХ ТУТ ЛЮДЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЄ ЙОСИФА? 
(Відповідь див. на стор. 2)

1. Як в Євангелії від Луки названо місце народження Ісуса 
Христа?
А  Назарет
Б  Єрусалим
В  Віфлеєм
Г  Капернаум

2. Хто звелів убити немовлят у Віфлеємі?
А Понтій Пилат
Б Ірод Антипа
В Ірод Великий
Г Ірод

3. Звідки прийшли мудреці, аби поклонитися Немовляті-Ісу-
сові?
А  з Дамаска
Б  з Східного краю
В  з Єгипту
Г  з Ливану

4. У якому Євангелії знаходиться причта про багатого селяни-
на?
А  в Євангелії від Матвія
Б  в Євангелії від Івана
В  в Євангелії від Луки
Г  в Євангелії від Марка

5. Хто написав текст пісні «Мій вірний Відкупитель» (№ 3 в 
російськомовному пісеннику)?
A Варфоломей Гельдер
Б Пауль Герхард
В Йоганн Филипп Нойманн
Г Роджер Транк 

6. Кому адресовані Діяння Апостолів?
А  Апостолові Павлові
Б  Августу 
В  Феофілу
Г  Апостолові Петрові

7. Як звали римську провінцію, що знаходилася на території 
сучасної Туреччини?
А Азія
Б  Ахея
В Дахія
Г Британія

8. Як у 2-й главі Євангелія від Луки названо пісню Симеона?
А  «Бенедиктус»
Б  «Магніфікат»
В  всеношна
Г  «Нині відпускаєш»

9. У роки правління якого імператора діяв Іван Хреститель 
відповідно до 3-ї глави Євангелія від Луки?
А Август
Б  Тиберій
В  Нерон
Г  Цезар

10. Коли відбулося перше Зібрання Апостолів в Олбері?
А на П’ятидесятницю 1926 року
Б на Пасху 1826 року
В на Різдво 1826 року
Г у 1-у неділю Адвенту 1826 року 
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