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Едність

О дним із найбільших прохань Ісуса Христа було прохання про єдність лю-
дей, які вірують у Нього й ідуть услід за Ним. Саме про це Він щиро мо-
лився у первосвященницькій молитві (пор. Від Івана 17). Чимало людей 
прирівнюють єдність до одноманітності: жодних відмінностей, усі одна-

кові. Людина в ідеалі є особистістю, тому її самобутність відповідає її власним уяв-
ленням. Але не це мав на увазі Ісус Христос, коли молився про єдність. У Нього було 
інше бачення. Єдність для Христа означає єднання з Ним. Він не вимагає, аби всі були 
однаковими, але, щоб усі були сповнені Його любов’ю і, попри інакшість, проявляти 
цю любов один до одного. Якщо в громаді відсутня Христова любов, то відмінності 
призводять до розколу; тоді люди тільки бачать, що ближній є іншим і це викликає в 
них обурення; вони бачать виключно себе, а також гадають, що виконують усе краще 
від інших. А якщо в громаді панує Христова любов, то цього немає; тоді інакшість і 
відмінності збагачують її; тоді ми об’єднані у Христі. Зовсім різні. Та все ж єдині у 
Христі. 

Імпульс із богослужіння Першоапостола
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І сторія Новоапостольської церкви Кенії розпочалася у 1970 році, коли 
кенійські студенти почали відвідувати богослужіння у Німеччині. 
Наступного року Окружний Апостол Готфрід Рокенфельдер наділив 
першого з них даром Святого Духа. У 1972 Першоапостол Вальтер 

Шмідт доручив Окружному Апостолу Майклу Краузе з Канади розпочати 
місіонерську діяльність у Кенії. До 2009 року Апостоли із США здійснювали 
церковну роботу в цій країні. У 1978 році Першоапостол Ернст Штрекайзен 
звів Давида Каріукі в сан Апостола. Він був першим місцевим Апостолом. 
З 2009 року Кенія разом з Танзанією й Угандою, а з 2016 року з Південним 
Суданом входить до складу Новоапостольської церкви Східної Африки. Цю 
створену Першоапостолом Вільгельмом Лєбером Регіональну церкву спо-
чатку очолював Окружний Апостол Шадрек Мундія Любасі. У 2015 році 
після його виходу на заслужений відпочинок її очолив Окружний Апостол 
Джозеф Опемба Екхуя. Адміністративний центр цієї Регіональної церкви 
знаходиться у столичному Найробі (див. фото). 19 Апостолів і 27 єписко-
пів підтримують духовну працю кенійського Окружного Апостола. У майже 
3500 громадах близько 425 000 кенійців сповідують новоапостольську віру. 
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БОГОСЛУЖІННЯ В НАЙРОБІ / КЕНІЯ

ДАТА: 27 лютого 2022 р.
БІБЛІЙНА ЦИТАТА: 1-е Солунян 5, 10
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Хай згуртуються
серця» (№ 332 в англомовному пісеннику)
СУПРОВІД: Окружні Апостоли Джозеф Екхуя
і Пітер Шульте, помічник Окружного Апостола 
Арнольд Мханго, а також усі Апостоли Східної Африки
СВЯЩЕНОДІЙСТВА: проводи на заслужений 
відпочинок Апостола Джонатана Мутуа 
і зведення єпископа Пилипа Мбіа у сан Апостола

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ

НС, 7/2022 5
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М ої дорогі брати і сестри, насамперед дозволь-
те мені висловити вдячність Богові, а також 
вам. Я вельми вдячний, що Бог уможливив 
моє перебування разом з вами тут на цьому 

богослужінні. За останні дні я знову наочно переконався, 
що відвідування богослужіння це не само собою зрозуміла 
річ, а велика Господня милість. (Примітка редакції: через 
позитивний тест на коронавірус Першоапостол зміг при-
їхати до Кенії із запізненням, де провів лише одне з трьох 
запланованих богослужінь). Нехай Богові буде хвала! Адже 
сьогодні ми  можемо бути на цьому богослужінні й слуха-
ти євангельську проповідь, натхненну Святим Духом. Моє 
бажання – я припускаю, що це й ваше бажання – полягає в 
тому, аби це богослужіння сприяло підготовленню наших 
душ до Другого Пришестя Христа.  

Це мета нашої віри і наше бажання: перебувати з 
Христом у вічності. Саме до цього готує нас Святий Дух. 
Тому нам треба слухати Боже слово і споживати Святе 
Причастя. Через проповідь Божого слова й прийняття 
таїнств ми готуємось до Другого Пришестя Христа. 

Що означає бути готовими до Другого Пришестя Христа, 
що означає бути достойними його? Жоден з нас, звісно, не 
може бути досконалим, бо ми були й будемо грішниками. 
Але Ісус прагне бачити наші міцну віру й істинну любов. 

У вічності з Христом 
Через виголошення Євангелія Він бажає зміцнити нашу 
любов і нашу віру. Так було завжди впродовж усієї історії 
церкви. Так було 50 років тому і так було багато століть 
тому назад.

Н аша сьогоднішня біблійна цитата взята з 1-го По-
слання Апостола Павла, яке він писав Божим ді-
тям у Солуні. І якщо проаналізувати те, як Апо-

стол Павло звіщав Євангеліє, то розумієш, що нічого не 
змінилося. Він звіщав тоді те саме Євангеліє, яке Апостоли 
звіщають також сьогодні.

Апостол Павло в своїх проповідях вів мову про те, 
що Ісус Христос – це Богом посланий Спаситель. Син 
Божий прийшов на землю, став Людиною і, незважаючи 
на посягання зла, був без гріха. Зло спокушувало Його 
й докладало чимало зусиль, але Ісус не піддався на 
його спокуси й не вчинив жодного гріха. Він досконало 
виконав волю Свого Отця. Він досконало любив Бога і 
Свого ближнього. Його послух Отцеві був таким великим, 
що Він пішов на смерть, бо хотів бути слухняним аж до 
кінця. І Він здолав силу зла й здобув перемогу. Його вбили, 
але Він воскрес. Він був першою Людиною, яка увійшла в 
Боже Царство у воскреслому тілі й створив цю можливість 
для нас, людей. Увесь план спасіння спрямований на те, 

«[Господа нашого Ісуса Христа], Який умер за нас, щоб ми, 
чи чуваємо, чи спимо, разом з Ним жили».

Цитата з Біблії: 1-е Солунян 5, 10
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аби людина жила разом з Богом у новому творінні, в 
якому немає ані зла, ані гріха (пор. Римлян 8, 20-21). І тоді 
Апостол Павло звіщав віруючим, що їм не треба чекати 
на суд, аби осягнути остаточне єднання з Христом. Він 
проповідував, що Ісус Христос прийде вдруге і візьме 
з Собою Свою Невісту, яка поєднається з Ним у Його 
Царстві. Саме так Апостол Павло звіщав Євангеліє – і 
саме так звіщають його сучасні Апостоли. Апостол Павло 
розповідав також віруючим, що саме їм треба робити, аби 
підготуватися до Другого Пришестя Христа. Підсумую 
сказане: людина, яка хоче жити у вічності разом з Ісусом, 
уже сьогодні має жити в Ісусі Христі. Що означає жити в 
Ісусі Христі? По-перше, ви маєте вірити в Ісуса 
Христа, маєте вірити, що Він – Божий Син, 
що Він – Спаситель, Який помер і воскрес, 
ви маєте вірити в Його вчення та іти вслід за 
Ним. Вірувати в Ісуса Христа означає вірити 
у свідчення й у вчення Апостолів. Ісус не 
записував Свого вчення. Усе, що ми знаємо 
про Нього і про Його вчення, ми довідалися із 
свідчення Апостолів та їхніх послідовників. Ісус 
послав Апостолів і мовив: «Ідіть, отже, і зробіть 
учнями всі народи: христячи їх в Ім'я Отця і 
Сина, і Святого Духа; навчаючи їх берегти все, 
що я вам заповідав» (Від Матвія 28, 19–20). Аби вірити в 
Ісуса Христа, треба вірити у свідчення Апостолів, адже 
перші Апостоли розповідали віруючим людям саме те, 
чому навчав їх Ісус. Віра в Ісуса Христа передбачає віру в 
Його Божественність, у Його вчення та у вчення Апостолів.

А ле віра – це щось більше, ніж просто вірити в істи-
ну. Вірити в Ісуса Христа означає також довіряти 
Йому. Означає наслідувати Його вчення, навіть 

якщо те, що ви реально бачите чи сприймаєте, здається 
зовсім іншим. Вірити в Ісуса Христа означає вірити в Його 
слово і виконувати його, навіть якщо те, що ви бачите, зда-
ється іншим. Апостол Павло не міг піти до віруючих у Со-
луні й сказати: «Я приніс вам докази того, що Ісус Христос 
– це Спаситель». Їм довелося вірити й довіряти його слову, 
не маючи жодних доказів. Отже, вірити в Ісуса Христа оз-
начає довіряти Йому і виконувати Його вчення.

Аби бути готовими до Другого Пришестя Ісуса Христа, 
треба вірити в Ісуса Христа й довіряти Йому, треба жити 
для Христа. Жити не для себе, а для Христа (пор. 2-е 
Корінтян 5, 15). Ти живеш для Христа, бо маєш велике 
бажання бути разом з Ним у вічності. Це бажання є 
метою і сенсом твого життя. Ти бажаєш перебувати разом 
з Христом у вічності й готуєшся до цього. Звичайно, ти 
просиш у Нього також про допомогу й благословення на 
землі, але найголовнішим для тебе є: «Я хочу жити разом 
з Ним у вічності, я живу для Христа». Ти наполегливо 

очікуєш на Його Друге Пришестя, усвідомлюючи: «Що б 
мені не довелося пережити на землі, я перебуватиму  в 
Божій славі разом з Христом». Людина, яка істинно вірує 
в Ісуса Христа, любить Його і живе для Нього.

Т ретя умова – бути такими, як Ісус Христос. Ісус мо-
вив, що треба народитися згори, аби увійти в Боже 
Царство. Треба народитися від води й Духа (пор. 

Івана 3, 1–8). Треба стати «новим створінням» у Христі 
(пор. 2-е Корінтян 5, 17). Треба все більше й більше уподіб-
нюватися до Христа, розділяти Його думки, Його почуття, 
виконувати Його волю і любити так, як Він любить.  

Це три умови того, аби увійти в Боже Царство, коли 
Ісус прийде вдруге. Аби жити з Христом у вічності, треба 
вірити в Христа, жити для Христа і бути подібними до 
Христа. Це вчення не тільки Апостола Павла, а й сучасних 
Апостолів. Воно зовсім не змінилося. Наслідком проповіді 
Апостола Павла було те, що солуняни повірили в його 
вчення і відповідно жили. Про це Апостол Павло писав ще 
на початку свого Послання: «Ми дякуємо Богові завжди за 
всіх вас, коли згадуємо про вас у молитвах наших. Маємо в 
пам'яті безперестанку діло вашої віри, труд вашої любови 
та терпеливість вашої надії на Господа нашого Ісуса Христа 
перед Богом і Отцем нашим» (1- е Солунян 1, 2-3).

Але згодом деякі члени громади померли. Це викликало 
занепокоєння у солунян, які надіялися, що Ісус повернеться 
ще за їхнього життя. Вони запитували в Апостола, як бути 
далі, чи все ще в силі обітниця Ісуса? Тому Апостол Павло 
написав їм послання, яким зміцнив їхні віру й довіру до 
Бога. У ньому він розповів про те, що Ісус помер і воскрес 
Переможцем. Цього тоді ніхто не зрозумів, але все відбулося 
так, як Він говорив.  

Апостол Павло переконував їх, що ніхто не зупинить 
Божий план спасіння, що треба довіряти Богові та 
Його слову, навіть якщо вони не все розуміють. Те саме 
стосується нас з вами сьогодні. Іноді ми занепокоєні, бо 
те, що відбувається, не відповідає нашим очікуванням. 
Тоді ми запитуємо: «Чи все ще в силі Христова обітниця?» 
Сучасне послання Святого Духа є таким самим, 
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  Віра – це щось більше, 
  ніж просто вірити в істину. 
  Вірити в Ісуса Христа означає 
  також довіряти Йому.
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як і тоді: «Довіряй Ісусові Христові, Він Всемогутній. Ніхто 
не зможе перешкодити Йому спасти тебе. Його обіцянка 
все ще в силі. Не падай духом, Він прийде. Продовжуй 
готуватися до Його приходу!»

Членів громади в Солуні турбувало також те, що 
відбудеться під час Другого Пришестя Христа з тими, 
які вже померли. Вони проявляли до них істинну любов 
і цікавилися, що з ними буде. Апостол Павло відповів 
їм: «Не хвилюйтеся! Ісус Христос – Спаситель живих і 
померлих. Смерть для Нього – це не перешкода. Під час 
Свого Другого Пришестя Він візьме їх з Собою. Люди, які 
померли, не покарані й не забуті, Ісус любить їх так само, 
як і нас. Він турбується про них у потойбічному світі, а 
коли прийде вдруге, то візьме їх з Собою. Усі ми ввійдемо 
до Божого Царства. Воскреслий – Господь над живими й 
померлими. Він турбується про померлих так само, як і 
про живих» (пор. 1-е Солунян 4, 13–18).

М ої дорогі брати й сестри, у нас немає пояснен-
ня, чому цей брат, сестра чи ця дитина змуше-
ні відійти в потойбічний світ. І я впевнений, як 

тільки нам здається, що ми знайшли пояснення, то воно 
буде невірним. Єдине, що нам треба робити, – довіритися 
любові й силі Бога й Ісуса Христа. Ми знаємо, що Він дбає 
про душі в потойбічному світі. Він підготовлює їх, як і нас 
на землі, до Свого Пришестя.

Дозвольте мені згадати про ще один аспект вчення 
Апостолів. У 1-му Посланні Петра мовиться про те, що 
Ісус після смерті на хресті зійшов у потойбічний світ, 
аби звістити радісну звістку про спасіння тим душам, 
які не повірили ще за часів Ноя (пор. 1-е Петра 3, 19–20; 
4, 6). Багато людей запитують: «Чи це правда? Так, про 
це написано в посланнях, але чи це дійсно так?» Перші 
християни, ймовірно, вірили в це, бо цьому їх навчали 
Апостоли. Ми також віримо у це. Завдяки Своїй жертві 
Ісус зробив можливим відкуплення й у потойбічному 
світі. Померлі також мають змогу отримати спасіння. Ісус 
звістив про це Іллі й Мойсею на горі преображення. Після 
Своєї смерті Він зійшов у потойбічний світ, аби звіщати 
і їм про спасіння. Наступної неділі ми святкуватимемо 
богослужіння для померлих і віримо, що Ісус пропонує 
спасіння душам з потойбічного світу, бо і їм Він хоче 
надати можливість стати Невістою Христовою під час 
Свого Другого Пришестя. Що їм потрібно зробити для 
цього? Вони – як і ми – мають вірити в Христа, жити для 
Христа і бути подібними до Христа. Вони й у потойбічному 
світі мають вірити в Євангеліє Ісуса Христа і вчення 
Апостолів, не маючи доказів. Вони, безперечно, знають, 
що померли, але їхня душа продовжує жити. Їм, очевидно, 
також не так просто повірити, що Бог є любов’ю. Бо на 
землі декотрим з них довелося зазнати все що завгодно, 
тільки не любов. Вони, можливо, молилися Богові, 

Аби жити з Христом у вічності,
треба вірити в Христа,

жити для Христа і бути подібними до Христа.
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Н е забувайте: і тут, і в потойбічному світі Ісус надає 
можливість належати до числа Христової Невісти. 
Адже Він хоче, аби всі люди отримали спасіння; це 

спасіння – як мовив Апостол Павло – означає осягнути 
спілкування з Богом у новому творінні, де більше не буде 
зла. Бог турбується про те, аби люди мали змогу увійти в 
нове творіння й осягнули вічне єднання з Ним. Утім, неве-
ликій кількості Він дає можливість увійти в Боже Царство 
у якості Христової Невісти, єднатися з Ним значно рані-
ше і не чекати на Страшний суд. Це – особлива милість. 
І якщо на землі відмовитися від цієї милості, то немає 
гарантії, що в іншому світі ти зможеш отримати її знову. 
Звичайно, ми щиро прагнемо, аби душі з потойбіччя отри-
мали милість, аби Господь покликав їх і вони відгукнулися 
на Його заклик та пішли вслід за Ним. Це також Господня 
милість, яку ніхто не може прорахувати.

Ти і я, нас Господь покликав у цьому житті й 
просить відгукнутися вже тут, на землі. І я 
маю сказати, що слідувати за Ісусом – це не 

тягар, слідувати за Ним для нас, новоапостольських хри-
стиян, – це не тягар, а джерело радості, сили, утіхи й миру. 
Життя у Христі вже сьогодні дає нам можливість за будь-

а Він не чув їхні молитви. Вони й у потойбічному світі 
повинні, не маючи доказів, вірити в Боже слово й довіряти 
Йому.

Душі в потойбічному світі мають також жити для 
Христа. Вони мають очікувати на Друге Пришестя 
Христа, аби увійти в Його славу. Вони мають наполегливо 
чекати на Друге Пришестя Христа, знаючи, що Божа 
слава перевершує будь-які земні страждання. Завдяки 
хрещенню Водою і Святим Духом вони, як і ми, мають 
стати «новим створінням» й бути подібними до Христа. 
Це наша радість і наша втіха: покаятися можна й у 
потойбічному світі. Деякі люди кажуть: «Якщо можна 
покаятися в потойбічному світі, то навіщо мені сьогодні 
ходити до церкви? Краще насолоджуся усіма перевагами 
земного життя, а згодом, коли помру, то прийду в церкву». 
Дам на це ввічливо відповідь: це не дуже мудро! Ніхто 
не знає, коли Господь прийде. Апостол Павло виразно 
наголошував, що нам годі знати час Другого Пришестя 
Господа (пор. 1-е Солунян 5, 1–6). Можливо, Він прийде 
вдруге сьогодні чи завтра, цього ми не знаємо. Тож 
турбуймося про те, аби бути підготовленими в будь-яку 
мить. Не чекай на Христа тільки тому, що в тебе немає 
гарантії отримати спасіння в потойбічному світі.

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

ПОМІЧНИК
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА
АРНОЛЬД МХАНҐО:

Апостол Мханґо (Малаві) 
розповів про те, як у ньо-
го на батьківщині молоді 
дівчата готуються до под-
ружнього життя: «Батьки 
обирають декількох до-
рослих жінок у якості по-

радниць, які заздалегідь зустрічаються з дівчиною і да-
ють їй поради, як готуватися до шлюбу й подружнього 
життя. Наречена вирішує, чи приймати ці поради, чи 
ні. І в першому, й у другому випадку вона відповідати-
ме за це». Те саме відбулося з десятьма дівами. «Мудрі 
діви правильно підготувалися до весільного бенкету, 
а нерозумні не підготувалися належним чином. Ви 
знаєте цю біблійну історію. Нерозумні діви не змогли 
ввійти у весільний зал. Докладемо всіх зусиль, аби ра-
зом з Нареченим наших душ ми змогли відсвяткувати 
весілля», – сказав Апостол.

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ
ПЕТЕР ШУЛЬТЕ:

Окружний Апостол Шуль-
те (Австралія) висловив 
радість з приводу того, 
що ми, будучи Божими 
дітьми, дедалі більше діз-
наємося про Божий план 
спасіння. Є речі, які ми 
просто не можемо зрозу-

міти через своє обмежене людське розуміння. Так було 
також з першими учнями Ісуса. Потім Окружний Апо-
стол поставив питання: «Чи спостерігається в нас про-
грес у розумінні Євангелія?» Для цього вельми важли-
во проявляти віру й довіру: «Ми покликані зростати 
у вірі й довірі до нашого Спасителя Ісуса Христа і для 
цього перебуваємо під впливом Його слова, а також в 
єднанні з Ним через таїнства. Нехай Христос, «нове 
створіння» зростає у нас, зрощуймо й далі свою віру, 
любов і надію на Друге Пришестя нашого Спасителя 
Ісуса Христа», – завершив Окружний Апостол.
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Мені дуже хотілося святкувати разом з вами Святе 
Причастя. Це дивне почуття, коли ти сидиш удома, 
дивишся богослужіння в Інтернеті й бачиш, як громада 
святкує Причастя, а ти нічого не отримуєш. Як на мене, то 
це прикро. Святкування Святого Причастя у громаді – це 
милість.

Це також радість. Святкуючи Святе Причастя, ми 
водночас звіщаємо про смерть Господню. Хтось може 
запитати: «Хіба можна святкувати смерть Господню?» Але 
саме це ми робимо! Ми таким чином звіщаємо, що Божа 
любов до нас є настільки великою, що Він був готовий 
померти за нас. Саме так ми звіщаємо про Божу любов. 

Ісус любить нас, Він помер, аби спасти нас і ми святкуємо 
перемогу Ісуса Христа. Що тільки з Ним не робили, Його 
навіть убили, але Він усе зніс. Він не вчинив жодного гріха! 
Він – Великий, і Він разом з нами. Не бійтеся, Спаситель 
разом з вами! Ми разом святкуємо Святе Причастя, 
проголошуючи, що Ісус любить не тільки мене – Він 
любить мого брата, Він любить мою сестру, Він помер за 
них, і ми святкуємо також Його Друге Пришестя, адже 
Христос невдовзі прийде вдруге. Це – наше майбутнє. І 
тоді ми осягнемо вічне єднання з Ним! 

яких обставин жити життям, сповненим миром. Воно 
дозволяє нам бути сильними й упевненими в собі за будь-
яких обставин. Зазнавати радість і благословення спіль-
ноти віруючих перевершує будь-які земні радості. Брати і 
сестри, живімо разом у Христі сьогодні й незабаром осяг-
немо єднання з Христом у вічності. Отримуймо вже тепер 
радість і благословення від спілкування віруючих людей. 
Ця радість перевершує будь-які земні радощі разом узяті.

Після співпроповіді Окружного Апостола й помічником 
Окружного Апостола Першоапостол сказав: Помічник 
Окружного Апостола розповідав про те, як у Малаві 
готуються до подружнього життя. Я скажу, що у Франції 
це відбувається трохи по-іншому. Коли ми намагаємося 
пояснити своїм дітям, як вони мають вести себе до шлюбу і 
як виховувати своїх дітей, то вони відповідають: «О, тату, не 
починай! Можливо, так було 40 років тому...» І я спостерігаю, 
що вони не запитують у нас, батьків, а знаходять інформацію 
в Інтернеті, бо там, як їм здається, є більше інформації, ніж 
ми знаємо. Доводиться погодитися з цим. Я не кажу, що це 
добре, але треба погодитися з цим.

Адже в суспільстві чи країні, де ми живемо, відбуваються 
зміни, але коли мова заходить про підготування Христової 
Невісти, то актуальним залишається те, про що мовили 
Апостоли Петро й Павло ще 2000 років тому: якщо ти 
хочеш жити з Христом у вічності, то вже сьогодні маєш 
жити у Христі. Ти маєш вірити в Нього й довіряти Йому. 
Ти маєш жити для Нього, любити Його, служити Йому 
і бути таким, як Він. У цьому відношенні не відбулося 
жодних змін. Аби підготуватися до цього, ми святкуємо 
спільно Святе Причастя. 

ОСНОВНІ ДУМКИ:

Христос закликає нас до вічного єднання з Ним. Аби 
осягнути його, нам треба вірити в Нього, жити для 
Нього і бути такими, як Він. Ми бажаємо, аби померлі, 
як і ми, отримали спасіння.
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М олитва «Отче Наш» є частиною богослу-
жебної літургії. Громада спільно виголошує 
її. Це – важливий момент життя громади. 
Слова цієї молитви всім нам добре відомі, 

адже нею ми часто молимося. Якщо глибоко розмірко-
вувати над ними, то вони значною мірою впливають на 
наше життя з вірою. 

Нещодавно мої думки заполонило одне-єдине слово 
«провини» («довги») з молитви «Отче наш» у Євангелії 
від Матвія 6, 12. Я тривалий час розмірковував, чому наші 
гріхи названі тут «провинами» («довгами»). І хоча тут 
вжито слово «довги», але воно дуже споріднене зі словами 
«провини» чи «борги». Притчею про лукавого слугу (Від 
Матвія 18, 21–35) Господь пояснює присутнім про борги, 
які людина має перед Богом, наводячи приклад чоловіка, 
яка мав великі борги.

У земному житті тільки платоспроможній людині з ви-
соким кредитним рейтингом надають кредит. Отримавши 
кредит, вона потрапляє в боргову залежність від кредитора.

Якщо ж боржник погашає свій борг не регулярно, то це 
має свої наслідки: його кредитний рейтинг (довіра до 
нього) зменшується, він потрапляє в чорний список і вже 
більше не може отримати кредиту. Йому, зрештою, може 
загрожувати також судове переслідування і банкрутство, 
тому боржники нерідко ухиляються від зустрічі зі своїми 
кредиторами, якщо в них не вистачає коштів, аби погаси-
ти черговий борг. Тепер стає очевидною різниця між за-
боргованістю і боргом, який ми маємо перед Богом: усі ми 
перед Ним в боргу. Однак наші борги стають проблемою 
лише тоді, коли ми їх вчасно не погашаємо, бо створюють 
заборгованість. Хоча всі ми знаходимося в боргу перед 
Богом – що недобре. І ще одне: власними силами нам годі 
погасити свої борги. Нехай це, однак, не буде причиною 
уникати зустрічі з Богом чи навіть ховатися від Нього. 
Ні! Давайте визнаємо свої борги й покаємося в них. Нам 
не треба уникати зустрічі з Богом, адже маємо Того, Хто 
погасив наші борги. Ісус Христос виніс їх на Голгофу, і 
кожного разу, коли ми щиро каємося, Він, проявляючи 
милість, прощає нам їх. Ми ранами Його зцілилися (1-е 
Петра 2, 24). Він не виставляє нас на аукціон, не нехтує 
нами й не продає нас через наші борги й провини, а ство-
рює для нас можливість виправитися (Від Івана 8, 11). 

Поступаймо саме так, як мовиться у притчі про лукаво-
го слугу. Не засуджуймо людей, які завинили, тобто які в 
боргу перед нами. 

Девід Мванікі

Наш борг – Христос заплатив викуп
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АПОСТОЛ
ДЕЙВІД МВАНІКІ

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 20.04.1970 р.
ПРОФЕСІЯ: бухгалтер
АПОСТОЛ З 29.06.2014 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Найробі-Південь (Кенія)

СЛОВО Й ВІРА | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ

Апостол Дейвід Мванікі разом з конфірмантами 
розрізає торт
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У певні моменти життя турботи й 
труднощі перетворюються для нас 
у небезпечні гори. Це не ті гори, 
від яких приходить допомога. Це 

– гори, що позбавляють нас радості, викли-
кають почуття самотності й серйозно усклад-
нюють наші стосунки з Богом. Тоді хочеться 
кричати: «Боже, де Ти?»

Причини цього є такими ж різноманітни-
ми, як і людське життя. Хвороба, самотність, 
зрада, обман, утрата рідних, самобичування 
чи бідність – це лише невеликий перелік. У 
цьому випадку людина відчуває потребу по-
ділитися своїм горем з іншою людиною, яка 
бажає вислухати її. Утім, далеко не всі люди 
мають дар і бажання уважно вислуховувати 
нарікання і бідкання інших. У багатьох одра-
зу є вирішення проблеми і вони тут же пере-
ходять до розповіді про те, що з ними в житті 
відбувалося подібне. Тоді спілкування не від-
бувається і стає неможливим обмін думками 
чи почуттями з людиною, яка зазнає страж-
дання. Вона замикається в собі ще більше, 
ніж до цієї бесіди. Утім, саме бесіда може 
принести неабияку полегшу душі. Можли-
вість вилити свою душу схожа на вікно, че-
рез яке проникають теплі сонячні промінці й 
дує лагідний вітерець. Це – духовна турбота 
в чистому вигляді. Адже душа відчуває тур-
боту, розуміння й утіху. Ти виливаєш своє 
серце тільки тій людині, якій довіряєш, бо не 
будеш довіряти сокровенне людині, яка на 
кожному кроці трубить про це, розповідає 
іншим і публічно висміює тебе. А є ще люди, 
які не бажають тебе слухати, коли розповіда-
єш про щось сокровенне. Саме тому важливо 

мати людей, яким можна довіритися. А най-
краще  – вибудовувати довірливі стосунки з 
Богом. Подібно до Анни зі Старого Заповіту. 
Вона впродовж багатьох років бажала на-
родити дитину. Ходила до храму, молилася 
і гірко плакала. Це помітив священник Елі, 
який саме виконував своє служіння у хра-
мі. Анна тривалий час перебувала у молитві. 
«Вона говорила тихцем, тільки ворушилися 
губи в неї, а голосу її не було чути», коли вона 
щирим серцем розмовляла з Богом. «…тож 
Елі думав, що вона п'яна».

Турбуючись про святість храму, священ-
ник Елі звернувся до Анни: «Докіль ти будеш 
п'яною? Піди та витверезися!» А Анна відпо-
віла: «О ні, мій Пане! Я - бідна жінка в смут-
ку: ані вина, ані наливки я не пила; я мою 
душу виливаю перед Господом. Не вважай 
твою рабиню за якусь негодящу, бо то з над-
міру журби та горя я досі промовляла» (1-е 
Самуїла 1, 15-16).

Тоді священник Елі відповів їй: «Іди в 
мирі». Він був вельми тактовною людиною 
і мав воістину священницьке серце, тому не 
розпитував у жінки про її горе. Вилити свою 
душу перед Богом – це шанс полегшити її 
від важкого тягарю. Саме це Ісус пропону-
вав людям: «Прийдіть до Мене всі втомлені 
й обтяжені, і Я облегшу вас» (Від Матвія 11, 
28). Або як мовив псалмоспівець: «Залиши 
на Господа твою турботу, і Він тебе підтри-
має» (Псалом 55, 23). Не гнітимо надмірно 
свою душу бідою, смутком чи турботами, 
а виллємо її перед Богом, душпастирем чи 
людиною, якій довіряємо. І Господь облег-
шить її.

Вилити свою душу
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У перший день нового року мені 
подзвонила одна моя знайома і 
запитала, чи не маю я бажання 
зробити невелику прогулянку 

в неділю у другій половині дня. Оскіль-
ки ми живемо не близько одна від одної, 
то домовилися зустрітися на півдорозі.

Ми залишили машини на стоянці й 
вирушили на прогулянку вгору. Опи-
нившись там, ми вирішили перекусити 
у тамтешньому кафе.

Основна зала була заповнена вели-
кою кількістю відвідувачів. Офіціантка 
запропонувала нам зайняти місце у су-
сідньому залі залі. Ми сіли за столик, 
який був розташований найдальше. 
Я відійшла на короткий час в туалет, а 
потім ми зробили замовлення.

За годину ми попросили принести 
нам рахунок. Раптом відчинилися две-
рі, і в наш зал зазирнули дві молоді жін-
ки. Одна з них дивилася просто на мене. 
Я підбадьорливо посміхнулася їй, гадаю-
чи, що шукає вільний столик. Раптом вона 
підняла вгору сумочку і спитала в мене, чи 
вона, бува, не моя? Я думала, що моя сум-
ка висить на спинці стільця і   потяглася 
туди рукою. Але там сумки не було! 

Я підійшла до жінки й побачила, що 
в неї моя сумка. Ці дві жінки не були 
відвідувачами кафе, а просто скориста-
лися туалетом, де виявилася моя сумка, 
в якій були всі мої ключі, документи й 
банківські картки. Я навіть боялася собі 
уявити, що було б, якби моя сумка по-
трапила не в ті руки.

Дивним було також і те, що ці дві жін-
ки звернулися саме до мене ще до того, 
як я взагалі помітила свою втрату! Як я 
злякалася б, коли б при оплаті виявила, 
що моєї сумки нема.

Мені було дуже важко вмовити цю 
жінку прийняти від мене винагороду за 
знахідку. «Ну гаразд, для моїх дітей»,  – 
погодилася вона. Жінка, що знайшла 
мою сумку, розповіла, що одного разу 
вона також забула свій мобільний теле-
фон в туалеті садової виставки, а інша 
жінка, яка знайшла його, просто зателе-
фонувала за останнім набраним номе-
ром. Вона натрапила саме на чоловіка, 
який згодом приїхав за телефоном. Ми 
разом з моєю знайомою з полегшенням і 
вдячністю вирушили додому. Бог уберіг 
мене від шкоди та від ще більшого пере-
ляку.

Чесність

«Звісно, я щодня молюся, 
аби Бог оберігав мене 
Своїми ангелами, але як 
часто милостивий Бог 
допомагає нам непомітно». 
Сестра по вірі розповідає 
про ситуацію, за яку вона 
вельми вдячна.



НС, 7/2022 15

Н овонароджену дитину спочатку мили, 

натирали сіллю та загортали в пелюш-

ки. На восьмий день після народження 

над хлопчиками здійснювали ОБРЯД 

ОБРІЗАННЯ на знак завіту Ізраїлю з Богом. Мати 

годувала дитину грудьми десь до двох-трьох років. 

Оскільки медичної допомоги майже не було, то БА-

ГАТО ДІТЕЙ ПОМИРАЛИ В РАННЬОМУ ВІЦІ.

Після закінчення вигодовування грудьми батьки 

залучали дітей до виконання сімейних обов'язків. 

Мати навчала своїх ДОНЬОК навичкам ведення 

домашнього господарства і таким чином готувала 

їх до майбутньої ролі дружини. Сини навчалися 

в батька його професії – ремеслу чи сільському 

господарству. Вони пасли худобу, працювали в полі 

чи по хатньому господарстві. Якщо сім'я була бідна, 

то дітям доводилося працювати в інших сім'ях.

У біблійну епоху діти ГРАЛИСЯ, приміром, у м'яч 

чи в метальні кільця. У них були також брязкальця і 

дуже гучні свистки. Уже тоді діти гралися в ляльки. 

Приблизно 900–600 роках до н. е. вже були лялькові 

будиночки з маленькими каструлями і меблями, 

виготовленими з глини. В епоху Ісуса Христа діти 

грали у рольові ігри на площах Єрусалиму. Вони 

гралися у весілля чи сумували за небіжчиком.

У час Старого Заповіту в Ізраїлі НЕ БУЛО ШКІЛ. 

Дітей навчали батьки. Вони вивчали, насамперед, 

Божі заповіді чи історії про Бога. Батько, 

зазвичай, пояснював значення свят та Божі чудеса. 

Батьки навчали своїх дітей положенням 

Мойсеєвого закону. Мета виховання полягала в 

тому, аби прищепити дітям богобоязливість. У VI ст.

до нашої ери з'явилися перші СИНАГОГИ. У них 

хлопчиків віком від п'яти-шести років навчали 

читанню, арифметиці, письму, історії й географії. 

Окрім цього, вони вивчали Святе Писання іудаїзму. 

В епоху Нового Заповіту юнак з огляду релігії 

ставав у віці близько тринадцяти років 

повнолітнім і вважався дорослим. 

Навіть сьогодні це відбувається 
під час святкування Бар-міцви, 
що означає «син заповіді». 
У біблійну епоху хлопчик 
цього віку вже був ГОТО-
ВИЙ ВСТУПАТИ В ШЛЮБ. 
Дівчата, зазвичай, вихо-
дили заміж ще раніше, 
приблизно у віці 
12 років.

В епоху Старого Заповіту люди, у яких були діти, вважалися благословенними Богом. 

Важливим було насамперед потомство чоловічої статі, яке успадковувало майно 

батька й було продовжувачем роду. Але дитячі роки тривали недовго. Діти цієї

епохи дуже швидко приступали до виконання обов'язків дорослих.

Як жили діти
у біблійну епоху?

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

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»

ІЗ БІБЛІЇ

Ф
от

о:
 ©

  i
llu

str
iss

im
a 

– 
sto

ck
.a

do
be

.co
m

НС, 7/2022 15



НС, 7/202216

«Ми кажемо: «Дякую, Ісусе», ми кажемо: «Дякую, Ісусе». Ми кажемо: «Дякую, Ісусе, 
Ти поруч! Ти з нами на всіх шляхах, з Твоїм благословенням». Ми кажемо: 
«Дякую, Ісусе, ти з нами!»» Слова цієї пісні голосно лунають у кімнаті, 
де проходять заняття учнів недільної школи. Сьогодні в них останнє заняття 
перед канікулами. Емма також завзято співає і радіє, коли священик наприкінці 
вимовляє слова благословення для дітей, яке додає їм сил й упевненості, 
оберігає їх від усього поганого й допоможе благополучно й здоровими 
повернутися після канікул додому.

Благословення – що це? Благословення – що це? 

ЗНАЙОМИТИ ДІТЕЙ З ВАЖЛИВІСТЮ БЛАГОСЛОВЕННЯ
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Б огослужіння закінчилося. Емма їде автомобілем 
додому і почуває себе дуже добре. Її брат Тобіас 
цікавиться, від чого вона так світиться. Емма 
не може точно сказати. «Певно, від канікул, 

які щойно розпочалися», – припускає Тобіас. Але Емма 
перебиває його. «Ні, – каже вона, – це не єдина причи-
на. Я рада, що Ісус завжди зі мною!» Вона розповіла, що 
на занятті недільної школи вони вели мову про Ісуса й 
порівнювали Його з опікуном-наставником. Емма знає зі 
школи, хто такий опікун-наставник. Це успішний учень 
старшого класу, який надає допомогу й опікується учнями 
молодших класів.   
Він завжди поруч зі своїм вихованцем, підбадьорює його, 
допомагає у навчанні та рятує у біді. «Ісус є для нас також 
опікуном-наставником», – пояснила учителька дітям неділь-
ної школи. Тепер Емма все зрозуміла. Ісус підбадьорює, до-
помагає, Він завжди поруч, Він благословляє, навіть тоді, 
коли не все гаразд. Саме це відбулося сьогодні у церкві. Ми 
отримали благословення. «А що таке благословення?» – за-
питує Емма за вечерею.  

Ділитися добром

Слово «благословення» походить від дієслова «благо-
словити», це – калька від грецького слова «εὑλογεῖν» і 
латинського «benedicere» («благо» + «слово» = «мовити 
добро», «бажати добра») і виражає намір зробити добро 
ближньому, сказати про нього щось позитивне, похва-
лити й підбадьорити його. В іудаїзмі священики виголо-
шували благословення для громад. Слово «благословен-
ня» зустрічається як у Старому, так і Новому Заповітах, 
приміром, у Посланнях Апостолів, які розпочинаються 
з побажанням миру й завершуються благословенням, а 
також в Євангеліях, у яких повідомляється про те, як Ісус 
благословив людей. Благословення нерідко супровод-
жується жестами, приміром, розведенням рук священ-
нослужителя в кінці богослужіння, коли він наділяє гро-
маду завершальним благословенням. Під час церковних 
священнодійств благословення здійснюється шляхом 
покладання рук. На думку теолога Фульберта Стеффен-
ського, благословення – це «місце великої пасивності». 
Адже людину закликають зректися самого себе, відмо-
витися від власних досягнень і самозахисту й будь-якої 
самопожертви. Натомість, закликають почуватися в без-
пеці внаслідок отримання благословення.

Благословення – це обітниця наділення Божим даром, 
яка вселяє надію. Благословення пропонує людині диви-

тися на своє життя з точки зору Бога й з вдячністю прий-
мати успіхи та досягнення.

Хто благословляє?

Емма згадує свій навчальний рік і радіє, що пережила в 
цьому році чимало позитивного. «Адже це благословен-
ня, що, незважаючи на пандемію, у твоїй школі пропало 
небагато уроків»,– каже батько. «Бажаю благословенного 
апетиту» чи «Благословляю тебе!» – це всім нам відомі 
побажання, якими ми благословляємо для позитивно-
го й приємного проходження різних життєвих подій. 
Але чи завжди ми знаємо про смисл і глибоке значення 
благословення? Часте використання цього слова в роз-
мовній мові свідчить про його особливе значення. Бла-
гословення додає наснаги. Саме це відбулося з Еммою, 
яка відчула, що благословення священника торкнулося 
її душі.

«Коли ж ти це відчуєш?» – запитує батько в Тобіаса. 
Він у відповідь усміхається й каже, що почуває себе щас-
ливим, коли отримує подарунки на Різдво чи на День 
народження, або коли приходять бабуся і дідусь і дару-
ють йому гроші. «Це також благословення, чи не так? – 
запитує Тобіас. – Адже  бабуся і дідусь саме так благо-
словляють мене». Батько усміхається у відповідь: «Чи, 
дійсно, це благословення …?» Емма цікавиться, що таке 
благословенням, а що – ні. Батько розмірковує над тим, 
як пояснити дітям різницю між подарунком і Божествен-
ним благословенням. «Як ви почуваєте себе в неділю 
після богослужіння?» – запитує він. «У мене переважно 
радісний настрій», – відповідає Емма. «А як ти думаєш, 
чому?» – продовжує розпитувати тато. Емма знизує пле-
чима. «Можливо, бо ми відчуваємо, що Ісус зовсім по-
руч», – міркує Тобіас. Батько киває головою.

Бути благословенним
і стати благословенням для ближнього

У Біблії повідомляється про те, що Ісус Христос благо-
словив дітей і пояснював присутнім, що треба бути таки-
ми як діти, аби увійти у Небесне Царство. Діти довірливі 
й доброзичливі. Вони ставляться до інших відкрито й 
неупереджено. Саме таке ставлення є прикладом для до-
рослих і передумовою отримання Боже благословення.

У біблійну епоху діти гралися ляльками з тканини чи 
з дерева, або камінчиками чи фруктовими кісточками. 
Вони виготовляли м'ячики з ганчір'я і гралися ними. 
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Я благословенний,
■ бо живу на цьому світі,
■ бо маю друзів і сім’ю,
■ бо наділений талантами, які можу застосувати,
■ бо Бог любить мене,
■ бо завдяки Богові для мене світить сонце, і Бог поруч 

зі мною, навіть якщо іноді в мене не все виходить добре. 
Вище згадане, звичайно, стосується не тільки дітей. 

У громаді сидять літні брати й сестри, батьки зі своїми 
дітьми, а також одинокі, які, як і діти, отримують бла-
гословення, якщо усвідомлено готують себе до нього і 
приймають його.

Важливо, аби дорослі на власному прикладі показува-
ли й пояснювали дітям цінність благословення і вихову-
вали їх так, аби воно викликало радість в глибині їхньої 
душі. Для цього їм треба пояснювати, хто саме дарує 
благословення: священнослужитель, який благословляє 
Божим благословенням, учитель, який терпляче, обе-
режно й наочно пояснює їм про Божу справу; диригент, 
який викликає радість від виконання пісні; рятувальна 
команда, яка надає першу допомогу; брати й сестри, які 
прибирають приміщення церкви; група квіткарів-дизай-
нерів, які благословенно прикрашають вівтар церкви; се-
стра, яка щиро молиться за інших, а також дитина, яка 
відкрито й радісно підходить до братів і сестер громади 
й викликає у них щирі посмішки.

У наш час діти є менш винахідливими і рідко граються 
натуральними предметами. Цифровий вік задає швид-
кий темп і діти не мають багато часу, аби досліджувати 
природу чи її предмети, розмірковувати над собою та до-
сліджувати себе як людину, яка складається з тіла, душі 
й духа. Ритуали благословення допомагають дітям вну-
трішньо зібратися, відпочити душею і зробити паузу. Так 
вони знаходять противагу до чималих змін, суєти і чу-
жого контролю з боку сучасного середовища, в якому їм 
нелегко орієнтуватися. Отже, отримати благословення і 
бути благословенням для інших мають велике значення 
для розвитку дитини й формування її ідентичності. Мо-
литва поряд з благословенням являє собою одну з основ-
них форм спілкування людини з Богом.

Прояви благословення?

Благословенні дійства не відбуваються поспіхом, вони 
не проходять у спішці, метушні чи в атмосфері напру-
ги, конфлікту або невизначеності. Благословення виго-
лошують часто з нагоди завершення якоїсь справи чи в 
перехідний період. У школі, приміром, дітей благослов-
ляють наприкінці чи на початку навчального року, аби 
наділити їм наснагою до навчання або перед початком 
канікул. На завершення богослужіння громада також от-
римує благословення, яке покликане укріпити її членів 
на наступні дні. Для дієвого благословення потрібен 
час, аби заспокоїтися, зробити паузу й прийти до себе. 
Нарядно прибрана кімната чи навіть виконання пісні є 
проявом благословення. Аби діти відчули благотворний 
вплив благословення, ми маємо делікатно підводити їх 
до такого розуміння: «Я віддаю себе Божому благосло-
венню – Бог турбується про мене, і в мене буде все га-
разд».

Якщо людина саме так сприймає благословення, то 
воно неодмінно проявиться у її житті, незважаючи на 
помилки, недоліки чи недосконалість. Благословення 
передбачає наявність трьох учасників: того,  кого благо-
словляють; того, хто благословляє і Бога, Який, власне, 
наділяє благословенням. Якщо хтось з них відсутній, то 
благословення є неповним.  

Як нам пояснити дітям про важливість благословення? 
Наведемо такий приклад:

На початку заняття недільної школи вчитель кладе на 
стіл великий картон трилисника  і запитує в дітей: «Коли 
ми є благословенням для інших і коли почуваємо себе 
благословенними?»

Діти дають такі відповіді:
Я є благословенням для ближнього:
■ коли я доброзичливий і поважаю його,
■ коли я добре доглядаю за тваринами й рослинами,
■ коли я втішаю людей, які в смутку. 
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У первосвященницькій молитві Ісус мовив про те, що, хоча Його послідовники не від цього 
світу, та вони все ще у світі. Тобто вони є частиною суспільства. А Ісус походить не від цього 
світу. Адже Він прийшов від Отця. Він Єдинородний Син Божий. Його походження і Його май-
бутнє – це небеса. Те саме Ісус говорив про Своїх послідовників.

У світі? Від світу? Для світу?У світі? Від світу? Для світу?
(ча(частина 2)стина 2)

С пільне життя мільярдів людей можливе лише 
за умови наявності упорядкованих державних 
структур. У минулому вони нерідко були авто-
ритарними й тоталітарними і змушували підда-

них людей коритися. Останній мовний пережиток цього 
часу відобразився також у десятому положенні Новоапо-
стольського Символу віри: «Я вірую, що маю проявляти 
послух світській владі настільки, наскільки це не супере-
чить Божественним законам». Сьогодні нам треба дати 
цьому пояснення. «Християнське життя не відбувається 
поза державними й суспільними реаліями. Очевидним є 
те, що християнська віра, в принципі, позитивно ставить-
ся до держави й «світської влади». Таке позитивне ставлен-
ня позначено словом «послух» (Катехізис Новоапостоль-
ської Церкви (КНЦ), п. 2.4.10.). Нині послух світській владі 
називають словом «лояльністю до влади».

Однак у демократичних державах, де влада походить 
від народу, не існує «влади» «правлячої Божої милості» чи 
деспотичного панування сильних світу цього. Дієва демо-
кратія передбачає активну участь усіх членів суспільства. 

Адже ми молимося: «Нехай буде воля Твоя як на небі, так 
і на землі». Демократія надає християнам можливість знач-
но краще виконувати Божу волю на землі, за умови, якщо 
вони братимуть на себе відповідальність. Тоді вони можуть 
свідчити про Христа, турбуватися про благополуччя свого 
ближнього, прагнути миру в усьому світі й оберігати довкіл-
ля. А держава, у свою чергу, зобов’язується захищати грома-
дянина від будь-якого роду насильства, «щоб нам тихо та 
спокійно вести життя з усією побожністю та пристойністю» 
(1 Тимофія 2, 2). Адже будь-який громадянин очікує щонай-
краще як від держави, так і від місцевих органів управління 
(Ісая 29). Це входить до обов’язків державних органів. Вони 
надають християнам можливість працювати над осягнен-
ням Божого Царства, яке, хоч не від цього світу, та все ж 
участь у якому є їхньою ціллю.

Що таке світ?

У Святому Писанні є чимало місць, у яких йдеться про 
мир. Приміром, у перших главах Євангелія від Івана спершу 
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бо вважають, що лише Христос – єдиний Цар, а будь-які 
державні іституції, у тому числі демократичні, є частиною 
порочного світу, а тому неприйнятні й ворожі Богові. Тому 
від них слід триматися подалі. Це підтверджує виклад, 
представлений у 1-й частині цієї статті: серед християн 
знаходимо дві крайні точки зору щодо соціальної відпові-
дальності. Одні вважають, що все пов’язане із суспільством 
і політикою, є світським, гріховним, нечистим і наскрізь ди-
явольським. Вони не беруть на себе відповідальність у сус-
пільному житті й уникають виборів. Вони зосереджуються, 
імовірно, виключно на Божому Царстві. 

Бути світлом світу, сіллю землі

А інші християни вважають своїм обов'язком брати без-
посередню участь у суспільних процесах, долучатися до 
прийняття рішень суспільством і демократично обраної 
влади. Вони переконані, що саме так можуть дійсно вико-
нувати християнську працю у всіх сферах суспільства, бути 
істинним світлом світу та сіллю землі. Такі християни, ви-
користовуючи образність Ісуса, являють собою закваску, 
яка поступово скисаючи, оберігає суспільство від розтлін-
ня злом. Несучи відповідальність перед Богом і проявляю-
чи любов до ближнього, вони є противагою тим політикам і 
відповідальним особам, цінності й устремління яких спря-
мовані насамперед на примноження майна й економічних 
благ, які нехтують ближнім і слабким, а також безвідпові-
дально ставляться до збереження довкілля. 

Обидві сторони обґрунтовують свою позицію цитатами 
зі Святого Писання.

Деякі з них підтримують контакти з ближнім тільки в 
рамках виконання обов’язків, пов’язаних з місіонерською 

мовиться про Божественне походження світу («Споконвіку 
було Слово, і з Богом було Слово і Слово було - Бог»), а по-
тім про любов Бога до нього («Бог бо так полюбив світ, що 
Сина Свого Єдинородного дав,» (Від Івана 3, 16), а також 
про те, що «Ось Агнець Божий, який світу гріх забирає» 
(Від Івана 1, 29) й аж до фатальної фраза про Боже Світло, 
яке прийшло у світ, та «і світ не впізнав його»).

Отже, «світ» – це поняття, яке містить у собі позитивні, 
нейтральні й чимало негативних значень. Бог бо так по-
любив світ, що заради нього віддав Свого Сина. Але «світ» 
означає також гріх і віддаленість від Бога, розпорошеність 
і царство зла. «А світ проминає, і його пожадливість» 
(1-е Івана 2, 17).

У Євангелії від Івана говориться також про те, що світ 
зненавидів Христа і що подібне відбуватиметься з христи-
янами. Про це мовиться також у Посланні до Римлян 12, 
2: «І не вподібнюйтеся до цього світу» й у Посланні Яко-
ва: «…не знаєте, що дружба зі світом є ворожнеча проти 
Бога». Отже, читач Святого Писання покликаний само-
стійно розрізняти значенням слова «світ». У 1-му Послан-
ні Івана мовиться, зокрема, про «світ» у значенні «пороч-
ний», «полонений гріхом», «ворожий Богові»: «…бо все, 
що у світі, - пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя 
життя, - не від Отця, а від світу» (1-е Івана 2, 17). Апостол 
Іван обґрунтовує це й наголошує, що у всьому цьому від-
сутня істинна любов. А Бог – це істинна любов. А тому все 
це не може походити від Бога й не приводить до Нього.

Деякі люди сприймають біблійне поняття «світ» абсолют-
но негативно. Вони вважають, що світ наскрізь пронизаний 
злом і навіть люди, які працюють у політичних установах 
і мають найкращі наміри, є «слугами сатани». Такі люди 
категорично відмовляються навіть від участі у виборах, 
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насамперед виконання подвійної заповіді любові: любити 
Бога всім серцем і ближнього свого, як самого себе. «Для 
членів церкви це означає ставитися з повагою і терпеливо 
до всіх людей незалежно від їхнього соціального походжен-
ня, віку, мови та інших відмінностей». Церква розглядає 
себе як складову частину суспільства. Тобто вона як гро-
мадська установа сприяє, наскільки це можливо, загально-
му благу. Церква виступає за мир у всьому світі, відкидає 
будь-які прояви насильства і закликає до примирення й 
прощення. «Церква виконує завдання, які випливають із 
Євангелія та Десяти заповідей. Вона, наскільки це можли-
во, підтримує у співпраці з гуманітарними організаціями 
суспільно корисні, благодійні й інші проекти, які йдуть на 
благо всіх людей». 

Відповідно до Катехізису, «новоапостольські християни 
беруть участь у громадському житті». При цьому, вони зо-
бов’язані виконувати «розпорядженням державної влади». 
Однак їхній найбільший обов'язок полягає в тому, аби слу-
хатися більше Бога, ніж людей. Отже, поле їхнього «буття у 
світі» є вельми великим і його обробіток ускладнений рова-
ми та іншими перешкодами. Можна також наштовхнутися 
за скупі й поверхневі вказівки Катехізису щодо співвідно-
шення Христа й світу. Але саме в цьому полягає унікаль-
на можливість для кожної людини зокрема самостійно 
формувати свої стосунки зі світом і, відповідно до власних 
можливостей та сил, служити на користь церкви, держави 
й суспільства. 

Світло світу

Християни послані у світ, аби світ спізнав віру. Важли-
вими елементами Євангелія є любов Бога й всіх людей, а 
також готовність до миру. Ісус неодноразово підкреслю-
вав, що Він проти дискримінації жінок, дітей і чужинців, 
а також людей, які знаходяться на узбіччі суспільства. Він 
проявляв милосердя й любов до ближнього. Тому ми по-
винні турбуватися не тільки про власне благополуччя, а й 
про благополуччя всіх людей світу. Ми бажаємо, аби всі 
люди жили гідним життям. Ми виступаємо за мир. Запору-
ка миру – це єдність, а не розбіжності.

Ісус дав Своїм дітям доручення словом і ділом звіщати Єван-
геліє людям. Як людям, які народилися від Бога і не належать 
цьому світові, так і людям, які перебувають у світі, і яким іноді 
важко жити цінностями Євангелія й свідчити про них іншим 
людям. А також тим людям, які проявляють у світі милосердя 
і любов до ближнього, не випускаючи з поля зору свого небес-
ного призначення. Отже, існує чимало різних способів вико-
нати це доручення у дусі Ісуса Христа. І це добре.

діяльністю. В інших випадках вони нехтують контактом зі 
«світом». Ісус допомагав багатьом людям, які зазнавали ну-
жду чи потерпали від фізичних болів – не маючи на меті 
зробити їх Своїми послідовниками. Згадаймо, приміром, 
про десятьох прокажених, про вдову з Наїна чи повчаль-
ний приклад милосердного самарянина. Отже, Він надавав 
людям допомогу, аби полегшити їхні страждання.

Що говорить Катехізис?

Десяте положення Символу віри Новоапостольської цер-
кви свідчить: якщо законодавство держави не суперечить 
Божественній волі, то «...християнин зобов'язаний сприй-
мати це законодавство як щось позитивне й обов'язкове 
для виконання» (КНЦ, п. 2.4.10.). Однак це не є закликом 
до безумовного послуху неправовій державі: «Я вірую, що 
зобов'язаний виявляти послух світській владі настільки, 
наскільки це не суперечить Божественним законам» (КНЦ, 
п. 2.4.10).

Це положення Символу віри передбачає диференційова-
не ставлення до світу. У ньому, апріорі, дії держави не роз-
глядаються як зло. Однак слід чітко зазначити, що у світі є 
достатньо випадків, коли приймаються рішення, які супе-
речать Божій волі та Його любові. Завдання кожного віру-
ючого полягає у тому, аби бачити цю різницю й, відповідно, 
коритися більше Богові, ніж людям.

Апостол Павло закликав християн «віддати тіла ваші як 
жертву живу, святу, приємну Богові: богослужбу від вас ро-
зумну» (Римлян 12, 1). Тобто жити відповідно до Євангелія: 
християнин віддає себе Богові разом з усім, що має і ким є.

Але людина живе у цьому світі, тому покликана викону-
вати свої професійні й громадські обов'язки. У коментарі 
до третьої заповіді про освячення сьомого дня у Катехізисі 
зазначено: «Відповідно до цього, кожен зобов'язаний вико-
ристовувати свої сили на благо собі та своєї сім'ї, а також на 
благо держави й суспільства». Християнин, які виконують 
ці обов’язки, орієнтується на Десять заповідей. Вони ста-
новлять межу між власною експлуатацією й експлуатацією 
ближнього з кар’єрною метою.

Новоапостольська церква
як частина суспільства

Катехізис бачить головне завдання Новоапостольської 
церкви в тому, аби звіщати людям Євангеліє Ісуса Христа, 
готуючи їх до Другого Пришестя Ісуса й вічного життя. Ві-
руючих закликають до слідування за Ісусом, яке передбачає 
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У неділю, 8 травня 2022 року, у громаді Львова, а також у неділю, 15 травня 2022 року, у громаді Нововолинська 
під час богослужіння, яке проводив Апостол Анатолій Будник, для юних братів і сестер нашої церкви, які сяг-
нули 14-літнього віку, відбулося свято Конфірмації – особливе церковне дійство з благословенням. У Катехізи-

сі Новоапостольської церкви про Конфірмацію, зокрема, значиться: «Конфірмація (лат. «confi rmatio» = «зміцнення, 
підтвердження») – це церковне дійство з благословенням. Під час нього юні новоапостольські християни беруть на 
себе зобов'язання, які батьки виконували за них з моменту їхнього хрещення і Запечатання. Віднині повнолітній 
християнин несе перед Богом необмежену відповідальність за свої діла. Він зобов'язується зберігати вірність Богові 
та відкрито сповідувати новоапостольську віру» (КНЦ 12.2.2).

В основу цього богослужіння Апостол Будник поклав біблійну цитату з Псалмів 60, 14: «З Богом учинимо ми подвиг, 
- Він наших гнобителів розтопче». «Христос дарує перемогу тим, хто спільно бореться із злом» – це основне послання 
богослужіння. У своїй проповіді Апостол, зокрема, зазначив: «Сьогодні наші конфірманти приймають рішення йти 
вслід за Христом і боротися зі злом. Таке рішення дає їм доступ до Божественного благословення. Боротьба зі злом 
є тривалою і важкою, бо супротивник досвідчений і настирний. Але вірність Христу гарантує благословення. Бог 
підтримуватиме їх переважно під час богослужінь Своїми порадами й надаватиме необхідних сил, аби вести цю 
боротьбу зі злом. Разом ми сильні. Поодинці – ми легка здобич для ворога. Найкращий спосіб протистояти йому – 
це спільно виступити проти нього. Як повноправні члени церкви, конфірманти покликані сприяти єдності братів 
і сестер по вірі. Вони можуть спрямувати свої таланти та енергію на 
служіння ближньому – не для того, аби висунути себе на передній план, 
а на загальне благо. Перебуваючи разом у Христі, наші конфірманти 
можуть робити те, що здається дуже важким: любити Бога і ближнього 
так, як цього очікує від них Ісус».

Після проповіді конфірманти вишикувалися біля вівтаря, де Апостол 
зачитав їм текст послання Першоапостола з нагоди Конфірмації: 
«Дорогі конфірмантки й конфірманти! Насамперед ми дякуємо вам 
за велику радість, яку ви даруєте нам. Ви прийняли рішення йти вслід 
за Христом і служити Йому в церкві. Ми щиро вітаємо вас у колі 
слуг нашого Господа й Учителя Ісуса Христа. Не бійтеся, Господь не 
вимагатиме від вас нічого неможливого. Він вестиме вас крок за кроком 
вірно й терпеливо. Ми також будемо поруч з вами й надаватимемо вам 
допомогу. Ми творитимемо спільно щось величне! Будьте впевнені: «Що 
б не відбувалося, Ісус, урешті-решт, здобуде перемогу!» І Він віддаватиме 
Свою перемогу тим людям, які ведуть спільну боротьбу зі злом.

Богослужіння Апостола Будника 
з нагоди конфірмації в Західній Україні

Львів

Львів
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НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | КОНФІРМАЦІЯ В УКРАЇНІ

«З Богом учинимо ми подвиг, − Він наших гнобителів 
розтопче» (Псалом 60, 14). У цей урочистий день я бажаю 
вам рясних благословень і великої радості в громаді, та 
надсилаю вам, мої дорогі конфірмантки й конфірманти, 
свої сердечні вітання. Ваш Жан-Люк Шнайдер».

Після цього Апостол поставив конфірмантам питання 
про те, чи бажають вони зберігати вірність Богові, 
на яке вони відповіли «так», і спільно перед Богом і 
громадою виголосили наступну обітницю конфірманта: 
«Я відрікаюся диявола і всіх його справ і всього, що 
пов'язано з ним, і ввіряю себе Тобі, о Триєдиний 
Бог – Отець, Син і Святий Дух, – з вірою, послухом і 
серйозним наміром зберігати Тобі вірність до кінця моїх 
днів. Амінь». Так вони висловили свій принциповий 
намір уникати будь-якого зла, усього, що противне 
Богові, і послідовно йти шляхом Євангелія, а також 
заявили про своє сповідування віри в Триєдиного Бога і 
висловили бажання жити у вірі й послуху Богові.

Після молитви юні християни шляхом покладання 
рук Апостола прийняли благословення з нагоди 
Конфірмації. Це благословення зміцнить їхнє прагнення 
дотримуватися даної ними обітниці та словом і ділом 
сповідувати віру в Ісуса Христа. Нововолинськ

НововолинськНововолинськ

Нововолинськ Нововолинськ
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ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА

Христові ясла пов'язані не тільки з Різдвом, а й з періодом Страстей Христових і Ве-
ликоднем – практично всі етапи життя Ісуса, відповідно до Євангелій, можна знай-
ти у вигляді їхніх зображень. Колись у католицьких регіонах ясла встановлювали у 
багатьох церквах з метою укріплення побожності народу. В епоху Просвітництва 
заборонили розміщати ясла у церквах – у вік інтелекту їх вважали недоречними. 
Згодом віруючі люди почали розміщувати ясла у своїх оселях. На нашому фрагменті 
зображені ясла Франца Ксавера Нісля (1731-1804), одного з найвидатніших вироб-
ників ясел Південного Тиролю. Їх він створив у 1794 році для каплички Бріксен-
ського Гофбурга і вони представлені у виставці-колекції ясел Гофбурга Бріксена. 
Христові ясла, які показані на нашому малюнку, зображують Понтія Пілата з Ісу-
сом і Вараввою. У їхньому центрі знаходиться Пілат, одягнений у східне вбрання, 
праворуч від нього, дещо збентежений, – Варавва, а ліворуч Ісус Христос. У Біблії 

мовиться про те, що Ісуса Христа було послано від Понтія до Ірода Антипи, а потім знову – до Пілата. 
Який фразеологічний зворот пов'язаний з цією біблійною подією?

(Відповіді на завдання див. на стр. 2)

1. Яке свято християни західного обряду традиційно 
відзначають 24 червня?
A) Різдво Івана Предтечі
Б) свято невинних дітей
В) День подяки
Г) Свято Трійці

2. Хто виголосив проповідь під час першої П'ятидесятниці?
A) Апостол Матвій
Б) Апостол Петро
В) Стефан
Г) Филип

3. Хто написав мелодію до пісні «Десь за обрієм»
(№ 292 з російськомовного пісенника)?
A) Ернст Генріх Гебхардт
Б) Йоганн Йоахім Квантц
В) Фрідріх Гофман
Г) Едмунд Бурне

4. Хто написав текст пісні «І мізерна, і минуща»
(№ 294 з російськомовного пісняра)?
A) Міхаель Франк
Б) Марі Луїза Турмаїр
У) Густав Манкель
Г) Пауль Гергардт

5. Кого Ісус Христос відвідав у Єрихоні?
A) сотника з Капернауму
Б) сина удови з Наїна
В) митаря Закхея
Г) Івана Хрестителя

6. Як звали богобоязливого царедворця царя Ахава?
A) Ілля
Б) Йоіл
В) Овідій
Г) Єлисей

7. Хто такий Гедеон?
A) пророк епохи Старого Заповіту
Б) суддя над Ізраїлем
В) невідомий Апостол
Г) посланник царя Давида

8. Звідки родом Симон Киринейський?
A) з Південної Франції
Б) з Італії
В) з Північної Африки
Г) з Малої Азії

9. Який відомий гуманіст був родом з Пфорцгейма
(Баден-Вюртемберг, Німеччина)?
A) Себастьян Брант
Б) Йоганн Ройхлін
В) Філіп Меланхтон
Г) Еразм Роттердамський

10. Що дарується під час Святого Запечатання?
А) сутність Ісуса Христа
Б) дух служіння
В) єднання з Ісусом Христом
Г) дар Святого Духа
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