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Послання для усіх
Дорогі брати й сестри по вірі!

Чи знаєте ви історію про Ісуса, коли Він уголос читав Тору в синагозі в 
своєму рідному місті Назареті? Він читав з Книги пророка Ісаї 61, 1–2, де, 
зокрема, мовиться: 

«Дух Господа Бога на Мені, бо Господь Мене помазав. Він послав Мене, щоб 
принести благу вість убогим, лікувати скрушених серцем, проголосити 
невольникам свободу, ув'язненим відкрити очі, проголосити рік 
Господнього благовоління, день відплати нашого Бога, потішити всіх 
засмучених».

Після цього Ісус оглянув людей, які зібралися в синагозі, і сказав, що це Він (пор. Від. Луки 4, 21).

Ісус не раз наголошував на тому, що прийшов до вбогих, пригноблених, хворих і засмучених. Адже саме 
вони по-особливому потребували Його. Він прийшов з благою звісткою до всіх людей, які кажуть про 
себе: «Я, насправді, не вбогий, не пригнічений, не хворий і не засмучений. Адже Євангеліє призначене 
саме для мене». Хоча Ісус веде тут абсолютно конкретно мову про вбогих, однак звертається до вбогих у 
переносному значенні цього слова. Це люди: 

які смиренні й знають, що їм потрібна Господня благодать,
які страждають від того, що гріх віддаляє їх від Бога,
які поневолені гріхом.

Ісус саме їм звіщав Євангеліє і послав Апостолів, аби вони поширювали його вчення. Як сучасні 
Апостоли, так й усі ми, послані Богом, аби звіщати Євангеліє. Євангеліє призначене для всіх людей, бо всі 
вони потерпають від гріха. Бог доручив нам сказати: «Бог бажає звільнити людей від гріха й повернути 
їх у єднання з Ним». Одні люди приймають Євангеліє, а інші – ні. Нехай це не бентежить нас. Бо це не 
перешкодить Господові завершити Свою справу.

З сердечними вітаннями,

ваш Жан-Люк Шнайдер

рд
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У 1870-х роках перший прем'єр-міністр Канади Джон А. Макдональд 
ініціював створення федеральної поліції Канади, яка з 1920 року но-
сить назву Королівська канадська кінна поліція. У 1875 поліцейські (на 
фото), що здобули світову популярність і відомі під назвою «Маунті», 

побудували форт Калгарі на території чорноногих (Blackfoot) – так називали 
різні корінні народи, які проживали на сході Скелястих гір. Завдяки сприят-
ливому залізничному сполученню форт невдовзі перетворився на місто, яке, 
будучи великим сільськогосподарським центром,стало уособленням канадсь-
кого Дикого Заходу, а у XXI столітті – фінансовим й адміністративним центром 
нафтової промисловості Канади – з обов'язковою наявністю хмарочосів. З 1988 
року воно є також Олімпійським містом і досі зберігає свій імідж Дикого Захо-
ду: 1,5 мільйона людей щорічно відвідують Калгарійський Стампід, фестиваль 
родео, який називають ще «Найбільше вуличне шоу Землі». Сумнівним, як га-
дають критики, є те, чи саме так вважають тварини, які задіяні в цьому шоу.

4 НС, 6/2022
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БОГОСЛУЖІННЯ В КАЛГАРІ/КАНАДА

ДАТА: 9 січня 2022 року
БІБЛІЙНА ЦИТАТА:1-е Івана 1, 3
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Сяй, Ісусе, сяй»
(№ 302 в англомовному пісеннику)
СУПРОВІД:Окружний Апостол Леонард
Р. Кольб і Марк Уолл, помічники Окружного Апосто-
ла Давид Деварайя, Френк Дзурі Джон Фендт,
а також Апостоли Роберт Фергюсон, Арно Мартіг,
Томас Шмідт і Джонатан К. Штурм
СВЯЩЕННОДІЙСТВА: зведення єпископа
Марка Фойєрбаха, окружного старійшини Джо-
на Шнабеля, а також окружних євангелістів Лонні
Кляйна і Бретта Штрайнбрюкка в сан Апостола

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ

НС, 6/2022 5
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М ої дорогі брати і сестри, я думаю, чимало з 
нас вельми вдячні нашому Небесному От-
цеві за те, що можемо спільно святкувати 
це богослужіння тут, в Калгарі, і що велика 

кількість братів і сестер Північної Америки приєдналася 
до нього. Ми вдячні Йому за те, що Він почув наші мо-
литви і ми маємо можливість зібратися разом, аби почути 
Божі послання, натхненні Святим Духом.

Перше послання від Святого Духа: Бог нікого не забу-
ває! Найперше я адресую його людям, які потерпають від 
нужди й біди. Таких є чимало. І це є наслідком ковіду. Утім 
наше буденне життя продовжується. Одні брати й сестри 
хворіють, інші перебувають у смутку, а треті вирішують 
проблеми на роботі, у сім'ї, у партнерських стосунках чи 
долають фінансові труднощі. Тоді, очевидно, приходить 
думка, що про тебе забули, бо всі ведуть мову тільки про 
ковід. Ні, Бог нікого не забуває. Він знає твої думки, Він 
знає твої проблеми, Він ділить з тобою твій біль. Довірся 
Йому! Він допоможе.

Спільність з Христом 
та у Христі

Я адресую це послання також тим людям, які пережи-
вають світлі моменти у своєму житті, які живуть пре-
красно, є щасливими і відчувають Боже благословення і 
Божу присутність у своєму житті. Можливо, вам ніяково, 
бо у вас усе гаразд. Та це не правильно! Ісус ділить з вами 
вашу радість. Радійте благословенню, яке Бог дарує вам, 
і щиро дякуйте Йому за це! Наш Небесний Отець нікого 
не забуває. Навіть у цей важкий та особливий час пріо-
ритети нашого життя не змінилися. Ми продовжуємо го-
туватися до Другого Пришестя Христа. Саме тому знахо-
димося сьогодні тут. Саме тому ми віруємо у Христа. Бо 
бажаємо осягнути спільність і вічне єднання з Богом. Ми 
хочемо мати участь у спільності Бога Отця, Сина і Свя-
того Духа. Ми хочемо жити у вічності разом з Христом 
у Його Царстві. У цьому полягає смисл нашого життя, 
смисл християнської віри. Адже для християнина важли-
вим є не щасливе життя на землі, успіх, відсутність про-
блем і здобуття багатств, а осягнення спільності й вічно-
го єднання з Христом. Інакше Христос помер надаремно.

«Що ми бачили й чули, звістуємо й вам, щоб і ви мали спільність із нами. 
А наша спільність – з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом».

Цитата з Біблії: 1-е Івана 1, 3



НС, 6/2022 7

Ми бажаємо осягнути єднання з Богом у Його Царстві. 
Ми хочемо мати участь у спільності Бога Отця, Сина і 
Святого Духа. Ось чому наш цьогорічний церковний де-
віз звучить: «Разом у Христі». Це наступний крок Божого 
плану спасіння.

А постол Іван у своєму 1-му Посланні веде мову 
про те, що мати спільність з Богом можна лише 
тоді, коли мати спільність з Апостолами. І цьому 

є таке пояснення: у той час, через декілька десятиліть, у 
ранньохристиянській церкві існували різні трактування 
постаті й природи Ісуса Христа. В одних людей було одне 
уявлення про Нього, а в інших – друге. Стало зрозумілим, 
що так бути не може. Ось чому автор цього Послання на-
голошує, що людина, яка хоче мати спільність з Ісусом 
Христом, повинна мати також спільність з Апостолами, 
має вірити вченню Апостолів, вірити свідченням людей, 
які бачили Ісуса Христа й чули про Нього, коли Він ще був 
на землі.

Отже, мова тут йде не про вчення Апостолів Ново-
апостольської церкви, а про вчення Апостолів Біблії. 
Мова йде про свідчення людей, які бачили й чули про 
Ісуса Христа, коли Він був ще на землі, про людей, яким 
Христос доручив навчати інших людей тому, чому Він 
навчав їх. Годі мати спільність з Христом, якщо не ві-
рити у вчення й у свідчення Апостолів, які викладені у 
Новому Заповіті. Ісус Христос попереджав, що прийде 
чимало людей, які казатимуть: «Ось тут Христос, – або 
ж: Глянь, онде!» (Марка 13, 21). Він розповідав також 
про людей, які казатимуть, що послані Христом і чини-
тимуть великі чудеса, пророкуватимуть про Христа, ви-
ганятимуть демонів – і будуть вельми успішними. Утім, 
Ісус застерігав і мовив, що не всі з них є істинно Його 
посланцями (пор. Марка 13, 21–23; Матвій 7, 22–23). 
Завдання Новоапостольської церкви полягає не в тому, 
аби давати класифікацію різним церквам і казати, яка з 
них правильна, а яка ні. Це не наше завдання. Завдання 
сучасних Апостолів полягає в тому, аби звіщати вчення 
Ісуса Христа, як воно викладено Апостолами у Святому 
Писанні. Ось у чому наше завдання. Будь-хто може тво-
рити і проповідувати, що завгодно, але наше завдання 
– підготуватися до того, аби увійти в Боже Царство, аби 
мати спільність з Христом. Для цього нам треба вірити 
у вчення Апостолів, у свідчення людей, які були разом з 
Ним на землі. Про що вони розповідали? Що вони каза-
ли? Що Ісус говорив про Себе? Дозвольте мені навести 
п'ять пунктів:

П ерший пункт: Ісус мовив, що все Писання – сьо-
годні для нас це Старий Заповіт – свідчить про 
Нього (пор. Від Івана 5, 39; Від Луки 24, 44). Ісус 

свідчив, що Старий Заповіт звіщав про Його пришестя. 
Отже, складовою частиною вчення Апостолів є тлума-

чення і розуміння Старого Заповіту в дусі Ісуса Христа. 
Усе, що пов’язане в Старому Заповіті з Ісусом Христом, 
є важливим для нашого спасіння. Не можна просто взя-
ти будь-яке висловлювання із Старого Заповіту і казати: 
«Воно досі актуальне для нас». Усе важливе для нашо-
го спасіння в Старому Заповіті треба розглядати у світлі 
Євангелія, опираючись на слова й діяння Ісуса Христа. Це 
вельми важливо!

Ісус Христос мовив також, що Він прийшов і був посла-
ний Отцем не для того, аби карати грішників. Навпаки: 
Він був посланий, аби спасти грішників! Іван Хреститель, 
як і його учні, розуміли це неправильно. Вони гадали, що 
грішників треба карати. Згадайте Петра, який хотів по-
карати слугу первосвященика, що заарештовував Ісуса, і 
відтяв йому праве вухо (пор. Лука 22, 49–51). А ще іншого 
разу учні казали до Ісуса: «Господи, хочеш – ми скажем, 
щоб вогонь зійшов з неба і пожер їх (грішників)». За це 
Ісус докоряв їм (пор. Від Луки 9, 51–56). Бо прийшов не 
для того, аби карати грішників, а для того, аби спасти їх. 
Отже, у вченні Апостолів йдеться про те, що жодна люди-
на не послана Ісусом Христом для того, аби карати гріш-
ників у Його Ім’я. Жодна людина не має на це право. Ісус 
Христос – Спаситель. Звичайно, суспільство карає зло-
чинців і встановлює для цього відповідні правила. Ісус 
не перечив цьому. Він ставився з повагою до суспільного 
порядку епохи, у якій жив. Однак, ніхто не має право в 
Його Ім’я та за Його дорученням карати. Це не відповідає 
Його вченню.

Ісус також мовив, що Його Царство не від цього світу 
(пор. Від Івана 18, 36). Цими словами Він хотів сказати, що 
прийшов на землю не для того, аби вирішувати земні про-
блеми людей, не для того, аби стати їхнім царем і правити 
країною. І викликав розчарування в юдейського народу, 
адже вони очікували, що Він визволить їх від римлян і ви-
рішить усі їхні проблеми. 

Вони хотіли, аби Він зробив бідних багатими, аби зціляв 
хворих. Ісус відхиляв це. Адже Його Царство не від цього 
світу. Він прийшов не для того, аби укласти каталог гріхів і 
правил поведінки. Він просто мовив: «Люби Господа, Бога 
твого, всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою 
твоєю і всією думкою твоєю; а ближнього твого, як себе 
самого» (Від Луки 10, 27).
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Жодна людина не може твердити, що
Ісус послав її, аби карати інших людей.
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Ісус не погоджувався з фарисеями та їхнім довгим спис-
ком правил і законів. Він прийшов не для того, аби пра-
вити світом. Євангеліє – це не перелік вирішення земних 
проблем. У нас є проблеми тому, що світ перебуває під 
владою зла. Жодна людина не здатна вирішити цю про-
блему. Тільки Спаситель, Ісус Христос! Він вирішує цю 
проблему і звільняє нас від зла. Він хоче привести нас у 
Своє Царство, а згодом у нове творіння, де не буде більше 
місця ні злу, ні стражданням, ні смерті. Тільки Ісус Хри-
стос вирішить цю проблему. Він розповідає нам, що треба 
робити, аби спастися і потрапити в Його Царство, де не 
буде більше проблем і не буде більше зла. Саме таким є 
вчення Ісуса Христа.

У чення Христа передбачає також те, що Син Божий 
прийшов на землю, став істинно Людиною і, бу-
дучи Ним, переміг зло і смерть. Він таким чином 

звершив не абияке досягнення, яке не підвладне жодній 
людині; Він звершив те, на що не здатна жодна людина. Ісус 
стовідсотково переміг зло і смерть (пор. Філіп'ян 2, 5-8). І Він 
хоче ділити з нами цей здобуток, хоче ділити з нами Свою 
перемогу, адже Він знає: самі ми не впораємося з цим. Нам 
треба просто вірити в Нього, довіряти Йому і перебувати 
з Ним у тісному єднанні й спільності. Апостол Павло до-
дає також, що нам треба ділити з Ісусом Його страждання 
(пор. Філіп'ян 3, 10). Ісус прийшов на землю не для того, 
аби вирішити усі наші земні проблеми. Він бажає, аби 
ми, попри випробовування, зберігали стійкість і вірність 

Йому, аби ми й у стражданнях перебували у спільності 
та єднанні з Ним. Отже, коли нам доводиться зазнавати 
страждання, то ми маємо поступати так, як чинив Він. На-
віть у стражданнях ми маємо любити Бога, довіряти Йому, 
проявляти слухняність і вірність аж до кінця. Саме у цьо-
му полягає спільність у Христових стражданнях. Таким є 
вчення Ісуса Христа.

Тепер назву останній пункт: Ісус мовив про те, що ми ма-
ємо виконати, аби увійти у Його Царство, і це не винахід 
Новоапостольської церкви. Він мовив, що треба народити-
ся згори, від Води й Святого Духа, аби увійти в Його Цар-
ство (пор. Від Івана 3, 3). Що нам треба отримати життя від 
Бога, аби здобути спільність і вічне єднання з Богом Отцем, 
Сином і Святим Духом. Він, зокрема, мовив, що людина, 
яка бажає осягнути вічне життя, має споживати Його Тіло 
й пити Його Кров (пор. Від Івана 6, 54-56). Тобто ми маємо 
святкувати Святе Причастя. Отже, прийняття таїнств – це 
запорука вічного життя! Дорогі брати і сестри, я подав вам 
короткий виклад учення Апостолів. Старий Заповіт є для 
нас актуальним, якщо він відповідає ученню Ісуса Христа, 
якщо трактувати його, опираючись на Його слова й діяння. 
Ісус Христос прийшов не для того, аби карати, а для того, 
аби спасти грішників. Він прийшов не для того, аби вирі-
шити наші земні проблеми й правити суспільством, а для 
того, аби визволити нас від зла й привести у Своє Царство. 
Він переміг зло і бажає ділити з нами Свою перемогу. Усе, 
що нам треба зробити, це довіряти Йому, любити, як Він 
любив, вірувати в Нього і навіть у стражданнях зберігати 
Йому вірність. А також – приймати таїнства Церкви.

Якщо ми хочемо мати спільність з Христом, то нам треба мати 
спільність один з одним у Христі!
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ного вчення Апостолів, то можемо підтримувати єдність 
один з одним. Якщо кожен проповідник і кожен віруючий 
по-своєму трактуватиме Святе Писання, тоді не буде єд-
ності. Тільки Святий Дух сприяє досягненню єдності.

Апостоли звіщають нам також прощення гріхів. Якщо 
Апостол чи уповноважений ним священник звіщає: «Тобі 
прощаються гріхи твої!», то ми можемо бути впевненими 
в милості Ісуса. Ми, грішні люди, без прощення не може-
мо мати спільність з Богом, не можемо увійти в Його Цар-
ство. Завдяки прощенню гріхів ми здобуваємо духовну 
чистоту.

Через Апостолів ми приймаємо таїнства Святого Хре-
щення і Святого Запечатання, а отже – Божественне жит-
тя. Як нам мати спільність з Богом, якщо не мати Боже-
ственного життя? Лише «нове творіння» в Ісусі Христі 
спроможне увійти в Боже Царство. Ми маємо стати «но-
вим творінням», аби осягнути спільність і вічне єднання 
з Богом, і його дарують нам Апостоли, яких послав Ісус 
Христос, мовлячи: «...христячи їх в Ім'я Отця і Сина і Свя-
того Духа» (Від Матвія 28, 19)! Через Апостолів ми отри-
муємо дар Святого Духа.

Д алі в 1-му Посланні Івана мовиться про те, що 
люди, які хочуть мати спільність з Ісусом Хри-
стом й Отцем, повинні підтримувати спільність і 

єднання один з одним. Неможливо мати єднання і спіль-
ність з Богом і любити Його, якщо не проявляти любов 
один до одного. Це взаємопов’язані речі. Якщо ми бажає-
мо бути з Христом, то маємо підтримувати спільність у 
Христі. Ісус виразно мовив про це. Він проявляв солідар-
ність з усіма віруючими й, зокрема, мовив: «…усе, що ви 
зробили одному з Моїх братів найменших – ви Мені зро-
били.» (Від Матвія 25, 40).

Аби мати спільність з Ісусом Христом, нам треба ділити 
Його почуття та Його помисли. Божий Син – це Бог, Він 
жив на небесах у славі, де все досконале, святе й пречудове. 
Однак, Він залишив Божу славу і прийшов на землю, аби 
ділити з людьми їхні умови життя. Він ділив з ними радість, 
страждання, а також їхнє життя. Він навіть пішов на смерть, 
адже людина є смертною істотою. Він залишив Божу сла-
ву, аби продемонструвати Свою солідарність з людьми 
і прийняти їхню сутність тільки для того, аби спасти нас. 
Якщо ми виявляємо в своєму серці любов Ісуса Христа, то 
що тоді з нами відбувається? Тоді ми цікавимося життям 
свого ближнього.Тоді ми готові залишити зону власного 
комфорту й прийти йому на допомогу, якщо бачимо, що він 
потребує її. Це не легко. Значно простіше не звертати ува-
гу на людину, яка страждає. Іноді мені здається, що страж-
дання є заразним, бо як тільки хтось страждає, то всі його 
уникають. Утім, це не так! Давайте покинемо зону власно-
го комфорту й підтримаймо свого ближнього, розділимо з 
ним його біль і страждання, утішимо його й прийдемо йому 
на допомогу. Ісус щиро молився за Своїх учнів, аби вони 
були, як одно, як Отець і Син (пор. Від Івана 17,20-21). Ісус 
добре знав, що Його учні не зможуть мати участь у спіль-
ності Отця і Сина, якщо у їхньому колі не буде єдності. Він 
закликав їх надавати допомогу один одному: Що ви зроби-
те ближньому, те зробите Мені. Отже, повторюся ще раз: 
якщо ми хочемо мати спільність з Христом, то нам треба 
мати спільність один з одним у Христі!

Аби надати нам у цьому допомогу і забезпечити спіль-
ність з Богом й один з одним, Бог послав Апостолів. Завдя-
ки служінню Апостолів ми отримуємо все необхідне, аби 
осягнути  спільність з Богом та один з одним. Важливою 
при цьому є не людина, яка обіймає апостольське служін-
ня, а саме служіння! Найперше, що допомагає нам здобути 
цю спільність – це вчення Апостолів, і я веду мову про су-
часних Апостолів. Я вдячний, що ми в Новоапостольській 
церкві дотримуємося одного вчення. Ми сповідуємо одну 
віру, маємо один Символ віри й один Катехізис. Нам було 
б сумно, якби ми, перш ніж слухати Апостола, перевіря-
ли, яку позицію він займає, якого тлумачення Писання і 
Євангелія він дотримується! У нашій Церкві все так про-
сто. У нас є один Символ віри, одне вчення, один Учитель, 
один Катехізис й одна мета. Якщо ми дотримуємося єди-
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АПОСТОЛ
ТОМАС ШМІДТ:

Апостол Шмідт (США) 
звернувся до громади з 
проханням цінувати саме 
того ближнього, якого 
Бог призначив бути поруч 
з нами. Він також вів мову 
про те, як виглядало би, 
коли великий палець рап-

том захотів зайняти місце мізинця, бо йому не спо-
добалося бути з вказівним пальцем. «Це було б якось 
дивно, – наголосив Апостол. – Бог визначив місце 
нашого перебування. Коли ми  цінуємо Христа, то 
цінуймо також свого ближнього, який поруч з нами, 
ким би він не був. Бог об'єднав нас у громади, у сім'ї, 
зробив братами й сестрами такими, якими ми є. Тому 
ніколи не кажімо: «Мені було б набагато краще пере-
бувти поруч з кимось іншим». Ні, цінуймо того, хто 
поруч з нами, так само, як ми цінуємо все своє тіло».
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кож присутній з нами. Через нього, через Його Тіло і Кров 
ми сповнюємося Його сутністю. Ісус живить «нове тво-
ріння», яке зростає у нас, аби ми були готовими до Божо-
го Царства. Святе Причастя допомагає нам підтримувати 
спільність один з одним у Христі. Біблія свідчить про те, 
що ми є одним тілом, бо причащаємося тим самим хлібом 
(пор. 1-е Корінтян 10, 17). Коли ми приймаємо Святе При-
частя, то бачимо, що споживаємо той самий хліб. Цим хлі-
бом, з одного боку, є Слово, учення Ісуса Христа, а з іншо-
го, – Тіло і Кров Ісуса. І всі ми споживаємо той самий хліб. 
Вся громада може бачити, що кожна Божа дитина, кожен 
віруючий приймає одне й те саме вчення та одне й те саме 
таїнство, і що вони є ефективними для всіх, незалежно від 
людини й ситуації, в якій вона перебуває. Насправді, жит-
тєві ситуації людей у громаді можуть різнитися, але коли 
ми святкуємо Святе Причастя, то споживаємо той самий 
хліб, єдиний хліб. У нас одна ціль. Усі ми йдемо одним 
шляхом і сповідуємо одну й ту ж віру.

Ми живемо у час, коли люди відмежовуються один від 
одного. Інколи мені здається, що люди навіть культивують 
свої відмінності, аби показати: «Ні, я не такий, як ти. Ви 
повинні ставитися до мене повагою. Я інший». І це нор-
мально. Ми маємо поважати інакшість свого ближнього. 
Це не підлягає обговоренню. Однак, ми не повинні наго-
лошувати на своїх відмінностях і хизуватися ними. Ми 
споживаємо той самий хліб! Ми одне тіло! Наголошуймо 
краще на тому, що нас об’єднує у Христі! Особисті відмін-
ності не є важливими. Важливим є наше спільне рішення. 
Ми йдемо тим самим шляхом. Тому, будь ласка, не культи-
вуймо власні відмінності. Так, ми з повагою ставимося до 
інакшості свого ближнього, але, будь ласка, зосереджуй-
мося на тому, що об’єднує нас.

Коли Ісус запроваджував Святе Причастя, то спочатку 
подав учням хліб. Потім Він узяв чашу з вином і дав її пер-
шому учню, мовивши: «Пийте з неї всі» (Від Матвія 26, 27). 
Це була одна єдина чаша, тому перший мав віддати чашу з 
вином другому, другий – третьому і таке далі; отже, чаша 
пішла по колу учнів. Ісус мовив: «...бо це Кров Моя (Но-
вого) Завіту, яка за багатьох проливається на відпущення 
гріхів» (Від Матвія 26, 28). Це прекрасний метафоричний 
образ. Чаша з вином, Кров'ю Ісуса, циркулює у колі учнів, 
як кров циркулює в організмі. Одна Кров й одне Тіло. Ми 
сьогодні з практичних міркувань святкуємо Святе При-
частя у вигляді проскур, у кожній з яких міститься вино, 
але його значення є таким самим. Коли ми святкуємо Свя-
те Причастя, то Кров Ісуса вливається у громаду й цир-
кулює. Ми розуміємо, що маємо бути очищеними Кров'ю 
Ісуса Христа, інакше не зазнаємо ні відкуплення, ні спа-
сіння. Ми потребуємо відпущення гріхів. Ми повністю 
залежимо від нього. Будь-яка частина організму залежить 
від притоку й циркуляції крові. Павло підкреслював: «Не 
може око руці сказати: «Ти мені не потрібна!» Чи голова 
ногам: «Ви мені не потрібні!» (1-е Корінтян 12, 21). Це 
прекрасне порівняння, яке стосується громади, церкви, 

Перейду до останнього пункту: де через апостольське 
служіння діє Святий Дух, там святкують Святе Причастя, 
завдяки якому отримують усе необхідне для спасіння: Тіло 
і Кров Ісуса Христа. Пам'ятайте: «Хто Тіло Моє їсть і Кров 
Мою п'є, той живе життям вічним, і Я воскрешу його ос-
таннього дня...» (Від Івана 6, 54). Завдяки апостольському 
служінню ми приймаємо Тіло й Кров Ісуса Христа. Коли 
громада святкує Святе Причастя, то в ньому присутні Тіло 
і Кров Ісуса. Ісус присутній не тільки в нашій пам'яті, не 
тільки духовно. Ні, Він істинно присутній у Плоті й Кро-
ві. Це не просто ідея, не просто концепція чи навіювання. 
Ні, коли ми святкуємо Святе причастя в колі Апостолів, 
то можемо бути впевнені, що в цей момент присутній Ісус 
Христос у Тілі й Крові. Тоді Він істинно присутній, тоді 
Він разом з нами, Він на нашому боці. Ми це відчуваємо. 
Він не в царстві мертвих, Він живий, Він поруч з нами.

Що відбувається, коли Ісус присутній з нами? А що від-
бувалося, коли Ісус був поруч зі Своїми учнями? Він не 
дозволяв їм судити ближнього. Не таке доручення Він дав 
їм.

Ісус не дозволяв їм вступати в суперечки один з одним. 
Завдяки присутності Ісуса вирішувалося чимало різних 
проблем. Коли ми святкуємо Святе Причастя, то Ісус та-

АПОСТОЛ
АРНО МАРТІГ:

Апостол Мартіг (Канада) 
також зупинився на на-
ших стосунках з ближнім, 
якого Бог призначив бути 
поруч з нами. Він вів мову 
про те, що саме викликає 
неабияке занепокоєння у 
нього й у всіх Апостолів: 

«Одне з найбільших страждань сьогодення – це коли 
ми бачимо, що та чи інша людина залишає нас, дис-
танціюється і не належить до спільноти. Тільки Го-
сподь Ісус вирішує, хто буде зарахований до Нарече-
ної Христа, але, будучи в громаді, ми становимо одне 
тіло», – сказав Апостол і вдався до метафоричного 
образу, який використав Апостол Шмідт: «Ми страж-
даємо, якщо палець, який поруч з нами, віддаляється 
від нас. То як нам бути? Простягнути руку й прояви-
ти Христову любов. Саме так ми можемо проявити 
спільність і солідарність у Христі».
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сестер запитують у мене: «Першоапостоле, скажи нам, 
чому Бог не втручається? Чому ми не можемо святку-
вати Святе Причастя»? Я не знаю. Ісус не все каже мені. 
Ми маємо довіряти Йому. Навіть якби Він сказав мені, 
то я, найімовірніше, не зрозумів би Його. Але, щонай-
менше – це не пояснення, а висновок – це нагадує нам, 
що як Святе Причастя, так і будь-які інші таїнства, які 
ми отримуємо від Бога, є милістю, а не обов’язком. Ми, 
можливо, думаємо, що це само собою зрозуміла річ, і 
кажемо: «Ми, новоапостольські християни, ходимо до 
церкви, сповідуємо віру, служимо Господу, приносимо 
жертви і молимося. Тому заслуговуємо на Святе При-
частя!» Ні! Ми ні на що не заслуговуємо. Жодна люди-
на не заслуговує на те, аби споживати Тіло і Кров Ісуса 
Христа. Жодна людина не заслуговує на те, що здобув 
Христос на хресті. На все Божа милість, і ми повністю 
залежимо від Ісуса, Який дарує її. Якщо ми отримуємо 
її, то проявляймо вдячність; якщо ні, то нічого не ви-
магаймо. На все – Господня милість. Ця пандемія, оче-
видно, допомагає нам дещо краще збагнути суть Божої 
милості. Я пригадую Першоапостола Шмідта, який не 
раз молився: «Не забирай від мене милості Твоєї». Зго-
дом ми перестали так молитися, бо люди казали: «Ти 
лякаєш людей. Ти говориш про небезпеку того, що Бог 
може позбавити нас Своєї милості». Але за словами цієї 
молитви криється щось зовсім інше, а саме розуміння: 
«Я усвідомлюю, що на все Божа милість» або бажання: 
«Будь ласка, Боже, подаруй мені Свою милість. Я не 
претендую на неї, але, будь ласка, подаруй мені її. Коли 
прийде Твій Син, то, будь ласка, з милості візьми мене 
до Себе». Ми, можливо, про це забули за останні роки, 
але коли Божий Син прийде, то тільки з милості візьме 
нас з Собою.

її єдності та єдності віруючих: усі ми повністю залежимо 
від Крові Ісуса Христа. Вона допомагає нам плекати єд-
ність, і саме це ми відчуваємо, коли Святий Дух діє через 
апостольське служіння.

І останнє щодо Святого Причастя: ми святкуємо його з 
передчуттям Великої вечері, яку відзначатимемо на небесах 
у спільності та єднанні з нашим Господом Ісусом Христом. 
Воно нагадує нам про спільність нашого майбутнього, що 
викликає у нас радість. У якій би ситуації ми не знаходи-
лися, у нас є спільна мета. І коли ми святкуємо Святе При-
частя, то спільно говоримо: «Щоб не трапилося, Христос 
прийде». Ми твердо переконані в цьому. Люди і диявол мо-
жуть робити що завгодно, та ніхто не перешкодить Ісусові 
прийти знову, і ми тоді увійдемо з Ним у Його Царство.

Мої дорогі брати і сестри, «разом у Христі» – це наш 
цьогорічний девіз. Наша ціль – вічне єднання і спільність 
з Христом. Для цього ми маємо вірити у вчення Апостолів, 
яке викладено у Біблії. Ми бачимо Ісуса таким, як Його 
описали біблійні Апостоли. Аби  мати спільність з Ісусом, 
ми повинні мати спільність один з одним. І те, й інше – 
спільність з Богом іспільність один з одним – можливе 
тому, що ми отримуємо все необхідне завдяки діянню 
Святого Духа через Апостолів, посланих Ним. Це – наше 
багатство. Це – наша віра. Ми вдячні Небесному Отцеві за 
Його милість!

Після співпроповіді двох Апостолів Першоапостол 
сказав: Сьогодні ми з Божої милості сміємо святку-
вати Святе Причастя. Воно викликає в нас не абияку 
радість і ми вдячні за це. Але, отримуючи радість, ми 
не забуваймо про тих, які сьогодні не можуть святку-
вати Святе Причастя через пандемію чи з інших при-
чин. Ділимо з ними їхні страждання. Чимало братів і 
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нання з іншими людьми в церкві. Самотужки ми не здат-
ні на це. Без Бога, без Його милості, без Його прощення, 
без вчення і таїнств апостольського служіннями не здатні 
підтримувати єдність у Христі. І це знову ж таки не наша 
заслуга. Це заслуга нашого Господа Ісуса Христа. Нехай у 
нашому серці дедалі більшого значення набуватиме така 
молитва: «О Господи, прошу, даруй мені Свою милість! Я 
вельми вдячний тобі за Твою милість!»

Я не хочу лякати Божих дітей і казати: «Якщо ви не бу-
дете добрими, то Христос не візьме вас з Собою». Послан-
ня полягає не в цьому. Ми сподіваємося на любов Ісуса 
Христа і довіряємо Йому; якщо ми збережемо Йому вір-
ність, то Він, коли повернеться, візьме нас з Собою. Утім, 
настрій нашого серця має бути таким: «Я не заслуговую на 
це. Боже, прошу, будь милостивий до мене, прости мені, 
будь ласка, мої гріхи. Дозволь мені прийняти Тіло і Кров 
Ісуса Христа». Милістю є те, що ми маємо спільність і єд-

ОСНОВНІ ДУМКИ:

Наша мета – це спільність та вічне єднання з Богом. 
Для цього ми зберігаємо вірність ученню Апостолів 
і робимо свій внесок у єдність віруючих. Спіль-
не святкування Святого Причастя укріпляє нашу 
спільність з Богом та один з одним.

Першоапостол Шнайдер зводить у сан чотирьох
Апостолів для США (зліва направо): Лонні Кляйна,
Марка Фюрбаха, Джона Шнабеля і Бретта Штайнбрюка
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З ахід Канади відомий своєю первозданністю. 
Чудова дика природа, що шириться по просто-
рих рівнинах, незліченні незаймані прісноводні 
озера, скелясті гори, що підносяться, і величезні 

різноманітні ліси сприяють цьому неприборканому об-
разові. Хоча корінні жителі населяють цю країну з її ней-
мовірними ресурсами щонайменше 10 000 років, та перші 
великі міста з'явилися лише близько 150 років тому. Но-
воапостольська церква в Західній Канаді є також відносно 
молодою, перші громади були засновані близько 70 років 
тому.

У західних громадах є активні молодіжні групи, і тому 
не дивно, що окружні настоятелі Західної Канади розро-
били план проведення «Дня молоді», як тільки були зняті 
обмеження, пов'язані з ковідом. Ідея була проста: з регіону 
радіусом 2500 км треба було зібрати молодих людей, аби 
вони спільно й у безпечний спосіб провели дні, наповнені 
завзяттям, під час яких Христос перебуватиме в центрі 
їхньої уваги. Тему «Запали свою віру» розробив комітет 
керівників молоді з чотирьох провінцій. Створили також 
веб-сайти. Ретельно спланували маршрути. Забронювали 

авіаквитки, автобуси до Банфа (невелике місто з населен-
ням 8000 осіб на краю Скелястих гір) і житло. Замовили 
чимало харчів. Зробили все необхідне, аби викликати 
радість в учасників цього заходу. Утім, усього за 48 го-
дин до початку цього заходу місцева влада запровадила 
нові обмеження, які ставили під загрозу його проведення. 
У людей   Західної Канади, як і скрізь, ця невизначеність 
викликала різні почуття: від байдужості до невпевненості 
й страху. Коли зросла кількість відмов, то всі учасники 
почали інтенсивно молитися, і, що дивно, понад 75% за-
реєстрованих з них усе ж змогли взяти участь у цьому мо-
лодіжному заході. Вихідні пройшли з приголомшливим 
успіхом! Хоча умови були далекі від ідеальних, та багато 
хто, незважаючи на обмеження, пов'язані з ковідом, усе 
ж мав змогу побувати на цьому молодіжному зібранні з 
дотриманням заходів безпеки. Це було наймасштабніше 
богослужіння за останні роки. Богослужіння для молоді 
було інтерактивним і проводилось у суботу ввечері, аби 
дати можливість молоді в неділю завчасно повернутися 
додому. По завершенні учасники взяли в облогу місце-
вий ресторан швидкого харчування і терпляче чекали на 
свої снеки (легка закуска). У неділю вранці молодь взяла 
участь у духовних семінарах на теми: «Жінки в Біблії» та 
«Як упоратися з психічними проблемами». Незважаючи 
на труднощі, а можливо саме завдяки їм, молодь зазнала 
неабияке духовне піднесення, і жоден з них не захворів 
на ковід! 

Місцеві керівники молоді згодом розповідали молодим 
людям, які не мали змоги взяти участь у цих заходах, що 
їх дуже не вистачало, і що їх, як і раніше, люблять. Важли-
вим було повідомлення про те, що незабаром відбудеться 
більш значимий молодіжний вікенд: загальнонаціональ-
ний день усієї канадської молоді у серпні 2022 року.

Джонатан Карл Штурм

Дикий Захід
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

С удові вироки в Україні виносяться 
«іменем України», у Німеччині – 
«іменем народу», а в Австрії – «іме-
нем республіки». Це свідчить про те, 

що вироки виносяться не волею свавільного чи 
гнівного правителя і не за бажанням жадібної 
чи багатої людини, а виключно іменем народу, 
носієм верховної влади. За цим стоїть правове 
забезпечення людини, яка має рівні права пе-
ред законом і судом, а також судова система, у 
якій максимально панує справедливість.

Для співжиття людей і забезпечення миру 
дуже важливо чітко регламентувати, як і ким 
вершиться правосуддя. У стародавні часи ста-
рійшина племені одноосібно або в союзі з ін-
шими главами родин вершив правосуддя за 
неписаними правилами. У народі Ізраїлю зако-
нодавство, яке було дано Богом на горі Синай, 
поклало початок писемному праву. Згодом 
упродовж багатьох століть записувалися деда-
лі точніші визначення того, що є правильним, 
а що ні; та як і за яке порушення слід судити. 

Тепер перейдемо на рівень міжособистіс-
них стосунків. Нам, людям, властиве тонке й 
спонтанне відчуття небезпеки й загрози. Без 
нього нам годі обійтися. Уявімо собі далеке 
минуле. Група людей спить у печері. Біля 
входу щось тріснуло. За лічені секунди вони 
схоплюються і захищають себе від ведмедя, 
лева чи будь-якої ворожої групи людей. Така 
стратегія виживання досі притаманна нам, 
людям, хоча ми рідко вдаємося до неї. При 
найменшому подразнику з'являється реакція 
оцінювання чи судження. І ми, наскільки це 
можливо, даємо прискіпливе судження та 
оцінку не тільки тому, що становить для нас 

небезпеку чи загрозу, а й буквально всьому. 
Десь жінка-політик наважується вийти на 
п’єдестал, маючи пару зайвих кілограмів, що 
не відповідають нормі, і на неї негайно обру-
шується потік бруду, який безсоромно засу-
джує її. «Жирна корова». І це ще безневинне 
засудження. Ще інший політик у присутності 
людей допускає велику помилку, і ось в Ін-
тернеті лунають погрози його життю, на які 
він заслуговує. Однак, не піднімаймо так ви-
соко планку: якийсь автомобіліст на декілька 
секунд замислився і вчасно не рушив на зе-
лене світло світлофора. Його одразу ж засу-
джують, називаючи «чайником». Сусідка не 
привіталася з нами, й у відповідь лунає вер-
дикт: «Зазнайкувата коза». Хоча вона щойно 
довідалася про те, що її онук потрапив в ава-
рію. Ми щодня безперервно даємо оціночні 
судження, навіть не помічаючи цього. Хоча 
всі ми знаємо про недвозначний заклик Хри-
ста: «Не судіте, щоб вас не судили» (Від Мат-
вія 7,1). Сучок в оці брата, який непокоїть 
нас настільки, що хочеться його витягнути, 
хоч у нашому оці – колода. Це знайоме усім 
нам. Відповідь Ісуса на питання обвинувачів, 
які вважали, що їхня вимога побити повію 
камінням підтверджена Мойсеєвим законом, 
змушує також нас замислитись: «Хто з вас 
без гріха, - нехай перший кидає у неї камінь!» 
(Від Івана 8, 7). Навіть якщо ми впевнені у 
своїй правоті, то, перш ніж судити, маємо 
запитати у своєї совісті. Слова Ісуса: «…бо 
яким судом судите, таким і вас будуть суди-
ти» (Від Матвія 7,2) – це не погроза, а цілком 
передбачуваний наслідок наших учинків пе-
ред Богом, єдино праведним.

СЛІДУВАТИ
Іменем народу

Ф
от

о:
 ©

 F
ot

oA
ct

iv
e –

 st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



Ф
от

о:
 ©

 R
. G

in
o 

Sa
nt

a 
M

ar
ia

 –
 st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Біблія повідомляє про те, що Йосиф та 

його брати переселилися до Єгипту, де 

осіли й дали початок великому народові. 

Через декілька сотень років після смерті 

Йосифа ізраїльтяни втратили свої привілеї, 

зазнали поневолення і гноблення з боку 

єгиптян та змушені були виконувати 

ПРИМУСОВУ ПРАЦЮ. Так, приміром, 

вони будували для фараона міста Рамзес 

і Піту. Чимало дослідників сходяться на 

думці про те, що події, пов’язані з виходом 

ізраїльтян, які описані у 2-й Книзі Мойсея, 

відбувалися в період правління фараона 

РАМЗЕСА II, що тривав з 1279 по 1213 до 

н. е.. Рамзес II узагалі вважається одним із 

найвизначніших фараонів.
Мойсей – дитина ізраїльських батьків 

з коліна ЛЕВІЯ. З цього коліна згодом 

вийшли священники народу Ізраїлю. Ще до 

народження Мойсея фараон наказав убивати 

всіх новонароджених синів ізраїльтян. 

Аби врятувати маленького Мойсея, мати 

спустила його в очеретяному кошику на воду 

ріки Ніл. Донька фараона знайшла його на 

березі Нілу. Шукаючи годувальницю, вона 

з Божою допомогою звернулася до матері 

Мойсея, якій доручила виховувати дитину. 

ДОНЬКА ФАРАОНА дала дитині ім'я 

Мойсей (=Я витягла його з води).
Коли Мойсей подорослішав, то вбив 

єгиптянина, який стратив юдейського 

раба. Йому довелося рятуватися втечею 

і прийти до Синайської пустелі, де його 

прийняв мадіанітянський священник 

Ітро. Там Мойсей познайомився зі 

своєю майбутньою дружиною Ціппорою 

(Сепфорою). У палаючому терновому кущі 

пустині Бог ОБ’ЯВИВ СЕБЕ Мойсеєві й 

звелів йому повернутися до Єгипту, аби 

визволити народ Ізраїлю від рабства. Тоді 

Мойсей очолив цей народ, ВИВІВ ЙОГО З 

ЄГИПТУ й об’являв йому Божу волю.

Особливо важливими є, звичайно, 

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ, які Бог дав Мой-

сею на горі Синай. Сьогодні невідомо, де

саме знаходиться гора Синай, та й КОВ-

ЧЕГ ЗАПОВІТУ, в якому зберігалися 

скрижалі, також зник після зруйнування 

Єрусалимського храму. Про Десять 

заповідей у Біблії згадується двічі: у 

другій та п'ятій Книгах Мойсея. Окрім 

цього, чимало інших Божественних зако-

нів пов’язані з іменем Мойсея. У них 

йдеться про жертвоприношення, чистоту 

й правильне поклоніння народу Ізраїлю. 

У багатьох інших Книгах Біблії також 

згадується про те, що Мойсей приніс 

людям Божий закон. ПЕРШІ П'ЯТЬ КНИГ 

БІБЛІЇ названі його іменем, адже в давнину 

юдейські книжники припускали, що саме 

він написав їх. Мойсей, щонайменше, є у 

них, однією з найважливіших постатей. 

Біблія повідомляє також про те, що Мойсей 

не зміг увійти в ЗЕМЛЮ ОБІТОВАНУ, 

а глянув на неї лише одним поглядом. 

Мойсей помер у віці ста двадцяти років на 

горі Нево (= «навпроти Єрихона»). Ханаан 

був захоплений народом Ізраїлю на чолі 

з ІСУСОМ НАВИНОМ, якого Мойсей 

напередодні призначив своїм наступником.

3200 років тому народ Ізраїлю потрапив у поневолення Стародавнього 

Єгипту. Ізраїльтяни виконували примусову працю і зазнавали гноблення 

з боку фараона. Бог бачив становище Свого народу і послав їм Мойсея, 

аби він визволив їх з цього рабства.

Мойсей

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

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»
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Антонія дивиться разом з батьками новини. У них саме показують табір біженців з України. 
Вона, злякавшись, звертається до батьків: «Хіба вони не можуть приїхати до нас? 
У моїй кімнаті є місце для ще одного ліжка!  

Як мені допомогти?Як мені допомогти?

НАДАВАТИ БІЖЕНЦЯМ ХРИСТИЯНСЬКУ ДОПОМОГУ

Б атьки пояснюють Антонії, що біженці потребу-
ють дещо більше, ніж просто спальне місце. «Але 
навіщо вони тоді їдуть зі своєї країни, якщо все 
так складно?» – запитує Антонія. Її тато вмикає 

свій ноутбук і вводить у пошуковий рядок ґуґла слова 
«причини втечі» і «право на притулок». 

Причини втечі

Минулого року понад 84 мільйонам людей з усього світу 
довелося рятуватися утечею. Її причини різноманітні. 
Нерідко втеча відбувається внаслідок військових конфлік-
тів, коли люди поспіхом і без документів покидають свою 
батьківщину. У пошуках захисту деяким з них доводиться

обирати небезпечний шлях, платити чималі гроші чи на-
віть жертвувати своїм життям. Стихійне лихо є також од-
ним з найпоширеніших причин порятунку втечею. Зі змі-
ною клімату посилюються екстремальні погодні явища, 
які руйнують довкілля та сільськогосподарські угіддя. Це 
призводить до зростання кількості людей, які, аби вижи-
ти, рятуються, тікаючи зі своєї батьківщини. Інші змушені 
покидати свою батьківщину через безробіття, бідність чи 
голод. Утім, закон про надання притулку не визнає остан-
ніх біженцями. У міжнародному праві існує різниця між 
людьми, які змушені тікати, бо їхня рідна країна не може 
чи не хоче надати їм захист, та мігрантами, які добровіль-
но покидають свою батьківщину. Однак, сумнівним є те, 
чи можуть мігранти дійсно жити вільно, задовольняючи 
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свої уподобання. Статус «біженця» чи «мігранта» пов’яза-
ний з правовим статусом країни, де вони шукають приту-
лок. Держави переважно самостійно приймають рішення, 
чи приймати мігрантів, чи ні. Тому клопотання мігрантів 
щодо надання притулку найчастіше не задовольняють. 
З іншого боку, багато держав взяли на себе зобов'язання, 
уклавши міжнародні угоди про забезпечення захисту бі-
женців.

Виживання на чужині

Згідно з Женевською конвенцією про біженців від 
28 липня 1951 року, біженці – «це люди, які внаслідок 
цілком обґрунтованого страху перед переслідуванням 
за расову приналежність, релігію, національність, при-
належність до певної соціальної групи людей або за свої 
політичні переконання перебувають за межами країни, 
громадянами якої є».

У цьому міжнародному документі визначено, який пра-
вовий захист, яку допомогу та які соціальні права має от-
римати біженець з боку держави, яка підписала цю кон-
венцію. У ньому водночас закріплені обов'язки біженця 
приймаючої країни. На сьогоднішній день 157 держав 
приєдналися до Женевської конвенції про біженців.

Завдання уряду демократичної держави – забезпечити 
фізичну недоторканність і дотримання прав будь-якого 
громадянина. Країна, яка приймає біженців, бере на себе 
ці зобов’язання і надає їм, приміром, медичну допомогу, 
освіту й соціальну допомогу. Але далеко не у всіх євро-
пейських країнах дотримуються мінімальних стандартів, 
тому чимало осіб, які шукають притулку, живуть у склад-
них умовах.

Переважна більшість людей, які залишають свою бать-
ківщину, не втікають до багатих країн – вони або шукають 
притулку в сусідніх країнах, або залишаються внутрішньо 
переміщеними особами у своїй країні. Минулого року 
їхня кількість становила близько 51 мільйона людей, од-
нак вони не користуються захистом міжнародних угод.

ЗМІ нерідко показують біженців, яких розташовують 
у переповнених таборах чи зображують у вигляді вели-
чезної маси людей, які перебувають на шляху до кращого 
життя з невеликою кількістю речей у руках. Вони малю-
ють картину жалюгідних, безпорадних жертв, які приїжд-
жають здалеку й становлять загрозу для багатих країн. 
Для деяких людей така уявна загроза перетворюється у 
справжню паніку перед чужинцями, яку психологи нази-
вають ксенофобією. Цей страх, ймовірно, виник ще тоді, 
коли людям, аби вижити, треба було об'єднатися з інши-
ми людьми й відмежовуватися у складі певної групи від 
усього чужого й незнайомого. Він передається з покоління 

в покоління. Тим не менше, подібно до страху перед па-
вуками, який доречний тільки там, де справді поширені 
небезпечні павуки, ксенофобія забезпечує спільне вижи-
вання людей тільки кам'яного віку.

Право людини жити в безпеці

«Чи знаєш ти, що Ісус також був біженцем?» – запитує 
тато Антонію. Вона заперечливо хитає головою: «Розкажи 
мені про це!» Батько пояснює, що Марія та Йосип разом з 
Ісусом залишили батьківщину невдовзі після Його народ-
ження і рятувалися утечею в Єгипті від переслідування з 
боку царя Ірода, який жадав позбавити життя передбачу-
ваного конкурента за царський престол.

 Майже завжди причиною порятунку втечею є одна 
з форм насильств, приміром, військове зіткнення, руй-
нування довкілля природною стихією чи пригноблення 
людей через їхнє походження, релігійну приналежність 
чи політичні погляди тощо. Отже, уже сама втеча є актом 
насильства. Діти переживають утечу переважно пасивно. 
Вони не розуміють ані проявів, ані перебігу такого поря-
тунку, бо не здатні контролювати його. Чимало дітей під 
час і після пережитої втечі зазнають образи, вороже став-
лення до себе чи навіть фізичне насильство. Через роки 
після порятунку утечею постраждалі все ще відчувають на 
собі непрямі й приховані форми насильств, до яких від-
носяться позбавлення прав, дискримінація, нехтування 
їхньою особистістю чи нерівність.

Життя дітей, яким доводиться утікати без батьків чи ро-
дичів, є особливо складним. Адже їм для того, аби розви-
ватися, потрібна постійна турбота з боку батьків і вони 
в порівнянні з дорослими є більш вразливими. Звичні 
соціальні структури дітей зруйновані, вони втратили рід-
них і близьких людей і як самі, так і люди з їхнього ото-
чення почувають себе через пережиті травми невпевнено. 
Унаслідок цього може зростати їхня готовність до проявів 
насильства, зловживання чи жорстокого поводження. Ба-
гато дітей недоїдають і замикаються у собі. Вони схильні 
до хвороб і потребують особливої уваги. А в дорозі дітям 
доводиться в буквальному значенні слова виживати. Але 
й після прибуття на місце призначення небезпека не ми-
нає. Дітям необхідний доступ до здорового харчування, 
до медичної допомоги й освіти. Вони в нелегких життєвих 
умовах проявили неабияку силу й набули особливі навич-
ки й знання, але їм усе ще потрібна людина, яка допомо-
же підхопити й розвинути їх. Окрім цієї допомоги, дітям 
потрібна допомога в налагодженні довірливих стосунків 
з людьми, які забезпечать їм безпеку й упевненість, які 
вестимуть себе передбачувано й не завдаватимуть їм ще 
більших травм.
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надавати їм у цьому підтримку. Нам треба не тільки за-
прошувати їх на свої свята, а й самим брати участь у від-
значенні їхніх свят і ділити з ними їхню радість, не вступа-
ючи в суперечку щодо релігійних розбіжностей.

Не проходьмо повз побиту напівмертву людину, як це 
зробили священник і левіт з притчі про милосердного са-
марянина, вважаючи, що це не наше завдання надавати їм 
поміч, і що в нас є більш важливіші справи. Ми, можливо, 
уже звикли до телевізійних новин, у яких повідомляють 
про страждання людей у світі, і вважаємо, що не наше 
завдання протидіяти цьому. Ми, можливо, дійсно не спро-
можні зупинити страждання у світі, але з кожним новим 
біженцем, який шукає притулку в нашій країні, зростають 
наші шанси на те, що ми зможемо ставитися до них у дусі 
Ісуса Христа.

Ісус Христос, Якому довелося провести декілька років 
Свого дитинства на чужині, показав нам приклади того, 
як ми повинні ставитися до чужинця, до свого ближньо-
го. Він, зокрема, дав зрозуміти язичниці, що їй нема чого 
чекати від Нього, та все ж благословив її; завдяки Йому 
самарянка біля Якової криниці стала Його провісницею; 
Ісус завжди займав сторону чужинців: «Бо я … чужинцем 
був, і ви Мене прийняли» (Від Матвія 25, 35). Якщо ми ба-
читимемо в чужинці свого ближнього, який, як й Ісус у 
дитинстві в Єгипті, шукає захисту й притулку, то нам буде 
легко ставитися до нього, як до Ісуса, і ми прийматимемо 
його так, як його прийняв би Сам Господь.

Бачити людину

Антонія вражена розповіддю свого батька. «Мені так 
шкода цих дітей. Невже ми нічого не можемо зробити для 
них? – запитує вона. «Перший крок полягає у тому, аби 
ставитися до біженців щиро й неупереджено, – продов-
жує тато. – Тоді неодмінно з'явиться можливість надати 
їм конкретну допомогу».

Не в кожного з нас є можливість працювати безпосеред-
ньо з дітьми-біженцями у притулку чи в школі. Але навіть 
у колі сім'ї ми можемо зробити своїх дітей чутливими до 
того, як треба ставитися до біженців і в цілому до цієї про-
блеми. Ми розповідаємо своїм дітям, що у дітей-біженців є 
імена і вони не являють собою безлику масу, що захоплює 
нашу країну. Будь-який біженець може розповісти про свою 
історію життя. В Інтернеті можна прочитати чимало таких 
історій, які викладають різні дитячі благодійні організації. 
Читаючи й обговорюючи зі своїми дітьми ці історії, ми вчи-
мо їх ставитися до біженців як до своїх близьких.

Аби зберегти гідність людей-біженців, важливо бачити 
у них не тільки безпорадних жертв. Вони можуть і повинні 
активно працювати над своїм майбутнім. Наше завдання 
– спілкуватися з ними. А це означає визнавати, поважати 
й захищати їхню культурну й мову, а також релігійну са-
мобутність. Тому важливо не тільки з повагою ставитися 
до їхньої релігії, а й визнавати її як джерело сили і надії та 
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Увечері перед розп'яттям Ісус Христос щиро молився до Свого Отця. Євангеліст Іван зберіг 
цю первосвященницьку молитву для нащадків. У ній Ісус молився за Своїх учнів, а також за 
всіх, хто вірить у їхнє слово. Короткий 17-й розділ Євангелія від Івана – це заповіт Ісуса для 
всіх християн. Молитва Ісуса втішає, застерігає і вказує на певні труднощі, які, як Він бачив, 
чекають на Його послідовників. 

У світі? Від світу? Для світу?У світі? Від світу? Для світу?
(ча(частина 1)стина 1)

У чення Ісуса Христа є простим і будь-яка людина 
може зрозуміти його. Господь дякував Своєму 
Отцеві за те, що Він відкрив це вчення навіть не-
мовлятам, тобто тим, які не є мудрецями. Звер-

нення до немовлят є Божою милістю для людей. Однак, не 
так просто втілити на практиці віру в Христа у життя. Що 
означає бути народженим від Бога й жити у світі? 

Тут існують дві протилежні точки зору: 
Відокремитися від злого світу й жити відповідно 
до Євангелія!
Звернутися до світу й жити відповідно до Євангелія!
Відокремитися від світу – аби зазнавати якнайменше 

спокус і мати якнайбільше часу, щоб славити Бога, моли-
тися та пізнавати Його і таким чином підтримувати єднан-
ня з Ним. Звертатися до світу – аби жити відповідно до 
заповідей, приходити на допомогу ближньому і свідчити 
людям світу  про Євангеліє. Це поляризоване питання: 

«Звертатися до світу чи триматися осторонь від нього?» 
є відкритим як для окремих християн, так і для багатьох 
християнських громад і церков? Одні вважають, що 
завданням церкви є проповідь віри. А світ нехай самостій-
но вирішує світські питання. Адже Ісус чітко й виразно 
мовив: «Царство моє не від світу цього» (Від Івана 18, 36). 
Ці люди посилаються також на слова Апостола Івана: «Не 
любіть світу, ні того, що у світі.» (1-е Івана 2, 15), а, отже, 
відокремлюються від суспільства та не беруть участі у його 
демократичних установах. Як доказ вони наводять слова 
з Нагірної проповіді: «Шукайте перше Царство Боже та 
його справедливість, а все те вам докладеться» (Від Матвія 
6, 33). Інші люди кажуть, що саме відповідно до Нагірної 
проповіді Ісуса люди-християни не повинні відокремлю-
ватися від нужди світу, а активно проявляти соціальну, 
культурну й політичну діяльність та приходити на допо-
могу ближньому. 
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Але Божі діти все ще знаходяться у цьому світі й твердо 
обома ногами стоять на її основі. Ми живемо і працюємо 
в цьому світі. Такою є воля Ісуса, Який, зокрема, у молитві 
мовив: «Як послав єси мене у світ, так послав і я їх у світ» 
(Від Івана 17, 18). А потім продовжив: «Не молю, щоб Ти 
узяв їх від світу» (Від Івана 17, 15). Ми, християни, і Бог 
послав нас, як і колись Свого Сина, у світ. І наділив нас ін-
шим дорученням, зокрема доручив нам сприяти спасінню 
людей зі свого оточення.

Апостол Павло є прекрасним прикладом цього. Бог послав 
його до язичників звіщати їм Євангеліє. Апостол вирушив у 
світ. Він самостійно заробляв собі на прожиття, тобто жив 
у суспільстві, потерпав від гріхів і підлості людей та від не-
вдоволення світу. Він піклувався про своє життя і був у гу-
щавині світу. Та його серце все ж не належало світові, бо він 
бажав підготувати Своєму Господові чисту Невісту. У цьому 
полягав смисл його місіонерських подорожей.

Метою Апостола Павла був не рай цього світу і не довер-
шені люди, а єднання з Господом. І все ж йому також дово-
дилося вирішувати суто людські проблеми цього світу: за-
лагоджувати суперечки, розв’язувати конфліктні ситуації, 
організовувати роботу в громадах, зберігати чистоту Хри-
стового вчення. Він знав, що Божі діти в цьому світі знову 
й знову впадатимуть у гріх. Він тверезими очима дивився 
на світ, на його злобу й гріх і не був відлюдкуватим. Навіть 
праведні в його очах «… згрішили й позбавлені слави Бо-
жої» (Римлян 3, 23). Святість Божих дітей не оберігає їх 
від земного гріха. 

Приклад Ісуса

Погляньмо на Божого Сина. Він був Людиною і Богом 
в одній особі. Отже, Він уособлював два світи: небесний і 
земний. Своїх послідовників Він закликав любити Бога і 
любити ближнього, тобто проявляти любов до обох світів. 
Отже, слідування за Христом приводить як до Бога, так і 
до людей.

Слова Апостола Івана: «Бо хто не любить брата свого, 
якого бачить, той не може любити Бога, якого він не ба-
чить» (1-е Івана 4, 20) демонструють тісний зв'язок любові 
до Бога і до Його творіння. Любов до Бога немислима без 
любові до ближнього.

Слова Ісуса: «...усе, що ви зробили одному з Моїх братів 
найменших – ви Мені зробили» (Від Матвія 25, 40) явля-
ють собою нерозривний зв'язок земного й небесного з ме-
тою надання допомоги ближньому. Адже перед тим Ісус 
мовив: «Бо Я голодував, і ви дали Мені їсти; мав спрагу, і 
ви Мене напоїли; чужинцем був, і ви Мене прийняли; на-
гий, і ви Мене одягли; хворий, і ви навідались до Мене; у 
тюрмі був, і ви прийшли до Мене» (Від Матвія 25, 35-36). 
Цими словами Ісус підкреслював, що люди, які вірять у 
Нього та йдуть услід за Ним, послані «у світ», аби творити 
добро й робити відчутною любов Отця, про це не раз веде 
мову Першоапостол Ж.-Л. Шнайдер.

Дві позиції

Між цими двома поляризованими точками зору, двома 
позиціями, існує чимало різних способів життя з вірою. 
Влучним є тут такий відомий вислів: «Нехай кожна людина 
по-своєму зазнає блаженство». Він неодмінно сприяє тво-
ренню миру. Однак, не є вирішенням попереднього питання, 
а, отже, викликає певну напругу. Це питання є відкритим і 
неодмінно потребує вирішення. Як показує досвід минулого, 
різне розуміння вчення Ісуса як християнами, які звертають-
ся до світу, так і християнами, які відокремлюються від ньо-
го, загрожує єдності Його послідовників у громадах, церквах 
й у християнському світі в цілому, про яку так палко молився 
Господь у Своїй первосвященницькій молитві.

Не очікуйте, будь ласка, що ми цією статтею виріши-
мо цей тисячолітній конфлікт. Він є надто складним. Ми 
можемо тільки дати імпульс для роздумів. Рішення жити 
відповідно до Євангелія, відокремлюючись від світу чи 
звертаючись до нього, має прийняти для себе зокрема 
кожен християнин. Адже Бог створив нас, людей, індиві-
дуумами. Тому цілком зрозуміло, що кожен з нас –більш 
відокремлений від світу чи більше звернений до нього 
– шукає свій шлях з Богом і до Бога. Однак, нам завжди 
треба чути слова молитви Ісуса: «…щоб усі були одно, як 
Ти, Отче, в Мені, а Я в Тобі» (Від Івана 17, 21) Людина, яка 
йде вслід за Христом, не може не відчувати цього поля 
напруженості. Будь-яка християнка чи християнин світу 
має свідомо чи підсвідомо зробити свій вибір на користь 
позиції відокремлення чи звернення до світу або в одній 
життєвій ситуації на користь першої позиції, а в іншій – 
на користь другої.

Життя у полі напруженості

У первосвященницькій молитві Ісус не веде мову про 
те, що Його учні мають покинути світ і жити за межами 
суспільством. Навпаки, вони хоч і живуть у світі, та не 
уподібнюються до нього. «Вони не від світу так само, як і Я 
не від світу» (Від Івана 17, 16). Отже, Ісус був не від цього 
світу. Бо Він вийшов від Отця й був народжений Марією. 
Він – Єдинородний Син Божий. Його походження та Його 
майбутнє – це небеса. Те саме Ісус говорить про християн. 
Їхнє походження та їхнє майбутнє – це небеса.

Як слід це розуміти? Через народження згори, від Води 
й Святого Духа, Господь приймає людських дітей і наділяє 
їх Своїм Духом. Отже, вони стають Божими дітьми, по-
ходження і майбутнє яких – це небеса. Вони святі, тобто 
«належать Богові». 

Хоча ці святі здаються зі сторони цілком нормальними 
людьми, як й Ісуса сприймали спочатку як цілком нор-
мальну людину, але в них живе Божий Дух. Отже, вони 
народжені від Бога, тому не належать світові й не віддають 
перевагу цінностям світу, а сповнені палким прагненням 
осягнути єднання з Богом. 
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У неділю, 24 квітня 2022 року, у новоапостольських 
громадах України відзначали свято Пасхи. Утім, 
через воєнні дії не в усіх громадах Новоапо-

стольської  церкви відбулися святкові богослужіння. 
Апостол Анатолій Будник проводив це богослужіння у 
громаді міста Львова, яке каналами YouTube транслю-
валося не тільки на всю Україну, а й далеко за її межа-
ми, зокрема на Європу.

В основу пасхального богослужіння Апостол Буд-
ник поклав слова з Послання Апостола Павла до Ко-
лосян 3, 1−2: «А коли ви з Христом воскресли, то шу-
кайте того горішнього, де Христос перебуває, сівши по 
правиці Бога. Думайте про горішнє, а не про земне». 
Відповідно до богослужебної літургії відбулося читан-
ня з Біблії, із Євангелії від Матвія 28, 1−8.

У своїй проповіді Апостол, зокрема, відзначив: 
«Ми з повагою ставимося до воскреслого Ісуса Хри-
ста й постійно шукаємо єднання з Ним. Ісус страждав 
і помер у присутності чималої кількості людей, а після 
Свого воскресіння й аж до вознесіння з’являвся тільки 
Своїм послідовникам, які ще до цих трагічних подій 
вірили Йому. Цей факт свідчить про те, що існує не-
розривний зв’язок між воскресінням Ісуса і вірою у 
Нього. Людина, яка вірить в Ісуса Христа, зазнає під 
час Його Другого Пришестя своє власне воскресіння 
або миттєве преображення й у статусі первенця візьме 
участь у Весіллі Агнця на небесах. Для цього їй треба 

БОГОСЛУЖІННЯ З НАГОДИ ПАСХИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Івано-Франківськ

Львів

Запоріжжя
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Камінське

Одеса
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Полтава

народитися заново, з Води й Духа, і завжди спрямо-
вує свій погляд на Ісуса Христа: на Ісуса, Переможця, 
Який переміг зло й смерть; на Ісуса, Живого, Який на-
дихає нас, бере участь у нашому житті й зустрічається 
з нами під час кожного Святого Причастя; а також на 
Ісуса Христа, «Первородного між багатьма братами» 
(Рим 8, 29), Який перший отримав воскресле Тіло й 
таким чином поклав основу для нашого воскресіння. 
Окрім цього, ця біблійна цитата закликає нас думати 
про горішнє, а не про земне, тобто зосереджуватися на 
духовному, на тому, що ще заховане від нашого людсь-
кого ока. Хоча нам, як і невіруючим людям, доводить-
ся зазнавати труднощі у своєму повсякденному житті, 
однак, проявляючи віру, ми маємо доступ до миру й 
радощів Христа, а також – до єдиної, святої, універ-
сальної й апостольської Христової Церкви. Якщо бра-
ти активну участь у єднанні християн, то вже сьогод-
ні відчуватимемо присутність Христової Церкви як у 
святих таїнствах, так і в ділах любові».  

І на завершення Апостол наголосив: «Воскреслий 
Христос доручив Своїм Апостолам й іншим учням, 
яким з’являвся, свідчити про Його воскресіння і нести 
всім людям Благу звістку про спасіння. Він і сьогодні 
посилає кожного з нас, аби ми словом і ділом звіщали 
людям зі свого оточення про Його смерть, воскресіння 
і Друге Пришестя, аби вони збагнули: Христос – наше 
майбутнє!»
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??ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА

Озеро Штаффельзеє у Верхній Баварії (Німеччина) славиться своєю морською про-
цесією далеко за межами країни. На католицькому святі Тіла й Крові Христових, яке 
відзначають через десять днів після П'ятидесятниці, процесія з урочисто прикра-
шених човнів вирушає із Зеєхаузена через озеро до острова Верт. Звідти бере свій 
початок католицька громада Зеєхаузен-ам-Штаффельзеє. Ще однією особливістю 
озера Штаффельзеє є живопис на склі. XVIII століття було періодом розквіту цього 
живопису. У ХІХ столітті основними місцями творення таких картин були Мурнау 
і Зеєхаузен - в обох місцях є музеї, де можна помилуватися багатством цього виду 
мистецтва. Художники нерідко підробляли ці твори, аби особливо взимку трохи 
підзаробити до мізерного селянського заробітку. На початку XIX століття об'єд-
нання художників «Синього вершника», створене Василем Кандінським і Габріелем 
Мюнтером, черпало натхнення для своїх епохальних мистецьких творів у живописі 
на склі й у чудових пейзажах озера Штаффельзеє. На малюнку зображено типовий 
вітраж розп'яття Ісуса Христа. Його можна побачити в музеї в Зеєхаузені як частину 
хресного шляху, який художник Алоїс Геге (1795–1864) створив у вигляді вітражу.
Що означає напис над хрестом Ісуса? (Відповідь див. на стор. 2)

1. Про які події згадують у Пасхальний
понеділок?
А) про хрещення Ісуса в Йордані
Б) про учнів з Емаусу
В) про невіруючого Хому
Г) про Євангеліє від Івана

2. Що таке «песах»?
A) юдейська Пасха
Б) пасхальний корж
В) Боже покарання
Г) вихід євреїв з Єгипту

3. Хто написав текст пісні «Помер Христос на хресті» 
(№ 37 у російськомовному пісеннику)
A) Пауль Ґерхардт
Б) Тобіас Клаусніцер
В) Крістоф Вегляйтер
Г) Бенджамін Шмольк

4. Хто написав мелодію до пісні «Ми стоїмо за Божу справу»
(№ 48 у російськомовному пісеннику)
A) Йозеф Ґайдн
Б) Йоганн Міхаель Ґайдн
В) У Варфоломій Гелдер
Г) Йоганн Крістоф Бах

5. Хто чи що таке «Віфсаїда»?
A) містечко на Галілейському озері
Б) сестра Ірода Антипи
В) гора у Сирії
Г) річка поряд з Йорданом

6. Яке свято відзначають після Вознесіння?
A) Великдень
Б) Різдво
В) П’ятидесятницю
Г) Новий рік

7. Де Апостол Павло зустрівся із шанувальниками
грецької богині Артеміди?
А) в Афінах
Б) у Римі
В) на Кіпрі
Г) в Ефесі

8. Як звали чоловіка жінки, яка хотіла
спокусити Йосифа в Єгипті?
A) Елієзер
Б) Хор
В) Потіфар
Г) Вен-Амун

9. У якому німецькому місті народився Мартін Лютер?
А) у Берліні
Б) у Магдебурзі
В) в Ейслєбені
Г) у Віттенберзі

10. Коли з'явився «Підручник новоапостольської віри»?
A) 1916 р.
Б) 1950 р.
В) 1976 р.
Г) 1867 р.
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