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Образ ворога

На цій землі відбуваються неприємні, навіть жахливі речі, 
яким ми часто не можемо дати пояснення. Тому створюємо 
образ ворога, якого звинувачуємо у всіх своїх бідах. Ним 
може бути цілий народ, певна група людей чи навіть сусі-

ди. Абсолютно байдуже, чи причетні вони до наших бід, чи ні. Люди шукають 
просто «цапа-відбувайла», якого ненавидять, і на якого можна вилити ввесь 
свій гнів, викликаний ситуацією, у якій вони опинилися. Чимало розбрату й 
страждань виникло внаслідок такого розуміння! 

Нам не треба створювати образ ворога, бо ми його знаємо. Ним є не ті чи 
інші люди, а зло! Саме його нам треба долати. Небезпечним для нашого спасін-
ня, однак, є не зло, яке люди коять по відношенню до нас, а наша реакція на 
нього. Тут нам, як завжди, важливо уподібнюватися до Христа. Він ніколи не 
створював образ ворога. Адже було очевидно, хто засудив Його, хто чинив на-
ругу й урешті вбив Його. Ісус дивився цим людям у вічі. Утім, Він добре знав, 
хто насправді відповідав за Його страждання. Тому Він молився за цих людей: 
«Отче, відпусти їм, не знають бо, що роблять» (Від Луки 23, 34); і переміг Сво-
го – нашого – ворога, зло. 

 Імпульс із богослужіння Першоапостола.
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Ц е місто не світового значення і не най-
красивіше. Але якщо вірити Герберту 
Ґренемайеру, одному з найвідоміших 
синів Бохума, то саме це робить місто 

на ріці Рур визначним. Бохум – одне з найдав-
ніших міст Рурської області. Історія його посе-
лення розпочалаася, ймовірно, ще за часів Карла 
Великого. Минулого року відзначали 700-річний 
ювілей надання Бохуму статусу міста. Ще в Се-
редні віки тут видобували вугілля, тому південь 
Бохума вважається колискою рурської гірничо-
добувної промисловості. Утім, становлення про-
мислового мегаполісу розпочалося у 40-ті роки 
ХІХ століття на півночі від міста, коли там запра-
цювали перші вугільні рудники й сталеливарні 
заводи. У 1920-х роках у Бохумі було близько 
20 копалень і 50 шахт – жодне місто Європи, 
окрім Ґельзенкірхена, не могло змагатися з ним. 
Але ніщо не вічне: остання шахта в Бохумі за-
крилася 1973 року. Саме гірничодобувна про-
мисловість зробила його другим великим містом 
Рурського басейну, де більше ніде не видобува-
лося вугілля. Однак золото шахт (вугілля) про-
довжує займати чільне місце у серцях мешканців 
Бохума. А те, що знаходиться у серці, має непе-
ревершене значення. «Щасливо вибратися!» (ред. 
привітання гірників)
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Т ак, дійсно, дорогі сестри й дорогі брати в хорі, 
виконані вами слова з давнього Псалма є пре-
красним вступом до нашого богослужіння. Я 
процитую їх ще раз: «Милість Твоя, Господи, 

небес сягає, вірність Твоя по хмари» (Псалом 36, 6). Це 
моє послання для тебе, мій брате, і для тебе, моя доро-
га сестро. Доброта і милість Господа сягає небес. Навіть 
якщо ти в даний момент, можливо, знаходишся дуже да-
леко від Бога, бо з якоїсь причини віддалився, відійшов на 
велику відстань від Нього, від Господа Ісуса, від справи 
відкуплення, від братів і сестер, то доброта і милість Го-
спода простягаються так далеко, що сягають навіть тебе. 
Господь не залишає тебе, навіть якщо ти віддалився від 
Нього. Господня милість сягає і до тебе. А Його істина й 
вірність простягаються до хмар.

Є брати й сестри, які вже давно живуть під похмурим 
небом. Вони давно не бачили сонця і живуть у похмурі дні. 
Отже, є люди, які живуть у ситуації, коли для них справ-
ді все похмуро, усе вкрито суцільними чорними хмарами, 
і не видно кінця. Але Боже слово, Божі обітниці були і є 

Наполегливо засвоювати вчення Апостолів

істиною, навіть якщо випробовування і смуток тривають 
дуже довго. Божі обітниці – це остаточна істина. Господ-
ня милість значно перевершує людське уявлення, а Його 
істина і вірність існує за будь-яких життєвих умов. Божі 
слово й обітниці були і залишаються в силі.

Ц е становило проблему й у час перших христи-
ян. Коли Апостоли померли, а Господь усе ще не 
приходив, то це непокоїло громади. Віруючі люди 

також поступово помирали і це викликало запитання. 
Тому в Посланнях Апостолів ми читаємо такі настанови: 
«Зберігайте вірність! Навіть якщо Господь ще не прийшов. 
Слова Апостолів – це істина, яка справдиться. Їхні свід-
чення про Ісуса Христа – це істина. Проявляйте вірність 
і пам'ятайте про їхні настанови! Не забувайте про те, що 
Апостоли говорили вам». 

Те, що було тоді істинним, є істинним і сьогодні: пам'я-
таєте про слова, мовлені раніше, про заповідь Господа 
і Спасителя, про яку звіщали ваші Апостоли. При цьо-
му йдеться не про висловлювання окремих Апостолів, 

«Це, любі, друге вже послання я вам пишу. В них попередженням я 
розбуджую у вас здорову думку, щоб ви пригадували ті слова, що 
їх святі пророки були наперед сказали, та заповідь ваших Апо-
столів, заповідь Господа і Спаса».

Цитата із Біблії: 2-е Петра 3, 1–2
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зокрема конкретних людей, а про вчення Апостолів, про 
Євангеліє Ісуса Христа, яке Апостольство – тобто усі Апо-
столи – звіщає за дорученням Ісуса Христа, відповідно до 
повноважень, якими Він наділив їх. Ісус Христос мовив 
до Своїх Апостолів: «... навчаючи їх берегти все, що я вам 
заповідав» (Від Матвія 28, 20). Він обіцяв їм: «... (Святий 
Дух) навчить вас усього і все вам нагадає, що я сказав вам» 
(Від Івана 14, 26). Отже, мова йде про вчення Ісуса Христа, 
про Благу Звістку, про Євангеліє. Апостоли, відповідно до 
повноважень, і завдяки діянню Святого Духа продовжу-
ють нести це вчення, і ми не повинні забувати про нього. 
У цьому вченні йдеться про спасіння в Ісусі Христі.

Апостоли проповідують те саме вчення сьогодні, у су-
часному суспільстві, і, водимі Святим Духом, відкривають 
церкві нове розуміння Божих діянь, а також – майбутнє: 
Господь незабаром прийде і візьме до Себе Свою Нарече-
ну. Таким є вчення Апостолів. Не забуваймо про це. Ось я 
веду мову про це, а дехто може мені перечити: «Ви внесли 
так багато змін до того, що проповідувалося раніше, сьо-
годні ви проповідуєте по-іншому». Повторюся: завдяки 
діянню Святого Духа Апостоли знову й знову отримують 
нове розуміння Божої справи. Важливо, однак, аби таке 
розуміння було у світлі Євангелія Ісуса Христа.

І сус довірив Апостолам також керівництво Своєю 
Церквою. Для цього вони звертають по допомогу до 
Святого Духа – і не тільки. Але це відбувається не 

так, що Святий Дух наступного тижня під час Зібрання 
Окружних Апостолів Першоапостолу й Окружним Апо-
столам дасть чітку й ретельну настанову щодо вирішення 
тих чи інших питань; ні, для цього треба бути компетентним.

Господь Ісус очікує від Своїх Апостолів, аби вони керува-
лися спонукою Святого Духа. А про що каже нам Святий 
Дух? Він, зокрема, мовить: «Під час прийняття будь-яких 
рішень важливо пам’ятати про Ісуса Христа. Потурбуйтеся 
про те, аби Він перебував у центрі вашої уваги; найважливі-
шим є Друге Пришестя Ісуса Христа; прийняття будь-яких 
рішень має відбуватися в світлі любові до Бога й до ближньо-
го». Ось у чому полягає допомога й підтримка Святого Духа. 
А вирішення будь-яких інших питань – це прерогатива Апо-
столів. Апостоли, як тоді, так і сьогодні, управляють церк-
вою. Ми приймаємо рішення щодо літургії богослужіння,

щодо організації життя у церкві, щодо структури й органі-
зації санів тощо. Усі ці рішення мають відповідати потре-
бам часу й завжди прийматися зі спонуки Святого Духа, 
Який мовить: «Не забувайте: Ісус Христос важливіший за 
людину, послання важливіше за сан».

Уже тоді люди розуміли, що є питання, які треба при-
водити у відповідність з часом. Згадайте про першу гро-
маду в Єрусалимі. У неї було не так багато членів і це по-
легшувало вирішення багатьох питань. Організація була 
мінімальною, тому вони могли дозволити собі розкіш ді-
литися один з одним грошима й усім, що мали. Вони жили 
спільно й ділилися усім. 

Та згодом Божа справа зростала. У тодішньому світі з'я-
вилося чимало інших громад, тому запровадили структу-
ру санів й по-іншому організовували життя церкви; тре-
ба було запровадити правила, інакше був би безлад. Уже 
тоді треба було по-новому організувати життя церкви, 
хоча це була та сама Церква Ісуса Христа, ті самі Апостоли 
Ісуса Христа й ті самі громади Ісуса Христа; однак церк-
ву треба було привести у відповідність до нових умов. І, 
насамкінець, треба було пояснити різницю між ученням 
Апостолів – тобто між виконанням покладених на них 
Ісусом Христом повноважень щодо проповіді Євангелія, – 
і прийняттям рішень із спонуки Святого Духа як керів-
ників церкви, але – на людському рівні.

П овернімося до важливого питання: що таке Єван-
геліє, яке звіщають Апостоли і про яке ми не маємо 
забувати? Апостоли навчають нас тому, про що го-

ворив їм Ісус: спасіння полягає у вічному єднанні з Богом. 
У юдеїв було інше уявлення про спасіння. Воно полягало 
у відновленні Ізраїльського царства, у тому, що в них усе 
налагодиться, що вони будуть щасливі, матимуть гроші, 
будуть здорові і так далі. Але Ісус Христос підкреслював, 
що спасіння полягає не в цьому. Спасіння передбачає єд-
нання з Богом, спілкування з Ним, а також побачити Його 
таким, яким Він є. Для цього Він обіцяв прийти знову і 
забрати Своїх до Себе, аби вони були там, де Він (пор. Іва-
на 14, 3). Саме таке спасіння, таке Євангеліє проповідують 
Апостоли. Вони також проповідують про те, як знайти це 
спасіння: аби підготуватися до Другого Пришестя Христа, 
потрібні таїнства – Святе хрещення Водою, Святе Запеча-
тання, Святе Причастя й Апостольство. 

Віруюча людина має вірити в Ісуса Христа, тобто, у 
будь-якій життєвій ситуації вона має повністю довіряти 
Йому, Його любові, Його вченню. Віруюча людина має лю-
бити Бога та свого ближнього і покладатися на Господню 
милість, без якої вона не зможе увійти у Небесне Царство. 
Апостоли вчать, що Господню милість отримують люди, 
які проявляють смирення і готовність каятися. Не забу-
вайте слова Апостолів!
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  Божі слово й обітниці 
   були і залишаються в силі.
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О крім цього, є слова, якими Апостоли звертають 
персонально до тебе, це – персональне послання 
для нас. Ними вони зверталися до нас під час Свя-

того хрещення Водою. Не забувай: під час цього хрещен-
ня тобі за дорученням Апостола було сказано: «Ісус лю-
бить тебе! Він покликав тебе, Він вибрав тебе. Він бажає, 
аби ти був з Ним навіки вічні. Він бажає привести тебе у 
Своє Царство, і робить це можливим завдяки змиванню з 
твоєї душі первородного гріха й долученню до Христового 
Тіла». Це – особисте послання людині, яка приймає Святе 
хрещення Водою. Брате, сестро, не забувай про це послан-
ня, дане тобі під час Святого хрещення Водою!

Ще одне персональне послання ми отримали від Апо-
стола під час Святого Запечатання. Апостол говорив нам: 
«Ісус Христос вибрав тебе, ти можеш у статусі первістка 
увійти в Його Царство. Тобі не треба очікувати на остан-
ній суд. Адже Господь вибрав тебе! Ти служитимеш у ролі 
«царського священства» всім людям під час Тисячолітньо-
го Царства Миру й сприяти тому, аби всі люди отримали 
допомогу. Саме для цього Бог обрав тебе». Це прекрасне 
послання, яке ми чули з уст Апостола під час таїнства Свя-
того Запечатання.

Дозвольте мені згадати ще про третє послання, яке по-
ходить від Апостольства. «Тобі прощаються гріхи твої і 
мир Воскреслого нехай буде з Тобою!» Це вельми персо-
нальне послання, яке ми чуємо завдяки повноваженням, 
якими наділені Апостоли: «Тобі прощаються гріхи твої!». 
Ми не раз чули слова цього послання. Ісус не втомився, 

це не дратує Його, це не стало для Нього тягарем. Він щора-
зу, проявляючи повноту Своєї любові, прощав нам ті самі 
гріхи – без докору, без покарання. Не забувай, що Апостол 
наділений повноваженням казати тобі постійно саме це: 
«Господь простив тобі, а чому ти так жорстоко ставишся 
до свого брата? Чому ти не прощаєш йому? Чому прагнеш 
помсти?». Не забувай, як часто ти чув: «Тобі прощаються 
гріхи твої!». Не забуваймо про те, що Бог говорив через 
Апостола особисто нам: під час хрещення Водою, під час 
Святого Запечатання чи під час прощення гріхів. 

У нашій біблійній цитаті йдеться також про про-
років, тобто про пророцтва, які були ними виголо-
шені. Ісус Христос через діяння Святого Духа по-

переджував про те, що має статися в наш час. Апостоли 
й сьогодні кажуть: «Бережіть себе! В епоху Церкви, у наш 
час, буде чимало спокус». На це багато хто скаже: «Нам не 
треба в це вірити. Адже ми бачимо це. Нам треба просто 
почитати газети, увімкнути телевізор, подивитися нови-
ни, озирнутися назад і тоді усе буде зрозумілим». Однак 
Господь Ісус не мав жодного відношення до цих подій. По-
слання Апостолів полягає не в словах: «Перед пришестям 
Господа відбудуться війни, епідемії, несправедливість, 
економічні кризи й різноманітні катастрофи». Усе це від-
бувалося завжди.

Випробовування й спокуси, про які вів мову Ісус Хри-
стос, – це постійне намагання зла відлучити нас від Бога. 
Послання, яке Апостоли й сьогодні надсилають від Імені 

Не забуваймо про те, що Бог говорив через Апостола 
особисто нам: під час хрещення Водою,

під час Святого Запечатання 
чи під час прощення гріхів.
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Ной застерігав: «Бережіться, Бог сказав мені, що буде по-
топ!» – «Так, так, заспокойся, ми зайняті іншими справа-
ми!» – можливо, саме так відповідали люди. Вони зовсім 
забули про Бога і нехтували Його словом.

Хіба це не знайоме нам? Господь передрікав це й Апосто-
ли також нагадують нам про часи Ноя й кажуть: «Небагато 
людей повірили в потоп, та він усе ж стався». Якщо ми пе-
ренесемо це на Друге Пришестя Ісуса Христа, то це озна-
чає: Господь прийде! Незалежно від того, як багато чи мало 
людей вірять у це. Друге Пришестя Христа не визначати-
меться кількістю людей, які зважають на Боже слово. Зга-
дайте епоху Ноя. Потурбуйтеся про те, аби пам’ятати про 
Боже слово й приймати його. Коли я говорю «приймати 
Боже слово» – це третій пункт, – то маю на увазі «прийма-
ти Боже слово цілковито», тобто все Євангеліє, а не тільки 
його частину. Цього тижня у Посланні до Тимофія я про-
читав таке: «Проповідуй слово, наполягай вчасно і невчас-
но … із усією терпеливістю та наукою» (2-е Тимофія 4, 2).
Таким і сьогодні є дорученням Апостолів: звіщати Боже 
слово й виконувати його, узгоджується воно з часом чи ні, 
отже, чи подобається воно тобі, чи ні. Далі в Посланні до 
Тимофія мовиться про те, що в останні дні люди шукати-
муть собі вчителів – я висловлюся сучасною мовою, – які 

свого Учителя, звучить так: «Будьте уважні! Не зосеред-
жуйте свою увагу виключно на тому, що відбувається у 
світі й у вашому житті. Подумайте спершу про те, як це 
впливає на ваші особисті стосунки з Богом, з вашим Го-
сподом й Учителем Ісусом Христом». Таким є застережен-
ня Бога. Нам не треба перейматися подіями цього світу. 
Звісно, вони є трагічними, але не забуваймо найголовні-
ше: чи впливають вони на мої стосунки з Богом?

Іноді я боюся, що Божі діти настільки переймають-
ся земними подіями, що забувають про інший аспект. 
Вони настільки зайняті поганими новинами, що навіть і 
не помічають, що між ними, їхньою поведінкою й Ісусом 
Христом утворилася прогалина. Вони віддаляються від 
Нього. Ісус Христос застерігав нас від цього, і саме це вхо-
дить до завдання Апостолів: «Будьте уважні! Ось звідки 
приходять випробовування і спокуси. Чи впливають вони 
на твої стосунки з Богом?»

І сус також передбачив, що перед Його Другим Прише-
стям люди вестимуть себе так, як за часів Ноя (пор. 
Матвій 24, 37–39). А якою була тоді їхня поведінка? Вони 

зосереджувалися виключно на земному. Вони забули про 
Бога, нехтували Його посланням і перестали слухати Його.

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

ЄПИСКОП
МАНФРЕД БРУНС:

Єпископ Брунс (Західна Ні-
меччина) сказав, що відчув 
у проповіді Першоапостола 
велику любов Ісуса Христа, і 
висловив упевненість у тому, 
що ми можемо почувати себе 
в безпеці, тримаючись за руку 
Ісуса Христа. І далі: «Сьогод-

ні вранці стиха звучало питання, яке Господь Ісус через 
Святого Духа ставить нам: «Тільки ж Син Людський, 
коли прийде, чи знайде на землі віру?» (Від Луки 18, 8). У 
відповідь ми кажемо: «Господи Ісусе, ми зрозуміли Твоє 
вчення, ми відчули Твою любов і твоє люб’язне персо-
нальне звернення до нас. У своєму житті ми вже не раз 
складали Тобі обітницю, і будемо надалі слідувати за То-
бою. Ти знайдеш віру! Коли б Ти не прийшов, Ти знайдеш 
у нас віру!»

АПОСТОЛ
ДЭВИД ХЕЙНС:

Апостол Хейнс (Сполу-
чене Королівство Вели-
кобританії) висловив 
вдячність, що не самотній 
у Божій справі, а має так 
багато братів і сестер, які 
йдуть разом з ним тим 
самим шляхом. «Добре 

перебувати в такій братерській любові та єднанні. Я 
ще раз переконався: ви мені потрібні, мені потрібен 
мій брат, моя сестра, ми потрібні один одному». Він 
також згадував про людей, які після війни відновлю-
вали церковну споруду, аби в ній хвалити й величати 
Бога: «Ми свідомі того, що успадкували її, тому має-
мо продовжувати хвалити і величати Бога разом з на-
шими братами і сестрами, які жили до нас. Я вважаю, 
що ми таким чином беремо на себе відповідальність і 
будемо так робити й далі». 
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Так, сьогодні є спокуси. Так, ми повинні з повагою стави-
тися до Божого слова, навіть якщо інші не поступають так. 
Так, ми приймаємо усе Євангеліє, а не тільки ті місця, які 
подобаються нам. 

П о суті, Євангеліє, тобто Боже слово – це проповідь 
утіхи й допомоги, і завдання Апостолів полягає 
в тому, аби й сьогодні під керівництвом Святого 

Духа нести це слово далі, надаючи втіху й допомогу. 
Апостол Павло усе гарно підсумував: «Ми вас благає-

мо замість Христа: Примиріться з Богом!» (2-е Корінтян 
5, 20). Таким і сьогодні є проханням Апостолів Ісуса Хри-
ста: «Будь ласка, брате, будь ласка, сестро: примирись з 
Богом!» Іншими словами, аби було зрозуміліше: «Дозволь 
Господу Ісусу працювати над тобою! Дозволь Йому спасти 
й відкупити тебе; будь ласка, дозволь Йому це зробити! 
Відчини Йому доступ до свого серця, до своєї душі, до-
зволь Йому формувати тебе, дозволь Йому працювати над 
твоєю душею, над твоєю особистістю. Будь ласка, прими-
рися з Богом»! Проповідь Апостолів із спонуки Святого 
Духа свідчить: «Брате, сестро, тримайся Господа! Це най-
краще рішення для тебе сьогодні, тут і зараз: бери приклад 
з Ісуса Христа. Запитай у себе, що зробив би Ісус у цій чи 
іншій ситуації – і поступай саме так. Це найкраще, що ти 
можеш зробити сьогодні».

Тепер – остання втіха: Господь Ісус сказав Своїм учням, 
що у світі вони страждатимуть. І додав: «У світі стражда-
тимете. Та бадьортеся! Я бо подолав світ» (Від Івана 16, 33).
Це також становить частину послання сучасних Апо-
столів: «Так, ми переносимо страждання і нам доводиться 
нелегко. Зло допікає і намагається відлучити нас від Бога. 
Адже існують спокуси й усе що завгодно, і є не так багато 
людей, які зважають на Боже слово й сповнюються силою 
Святого Духу. І все ж сповнюйтеся втіхою: Господь пе-
реміг світ. Він, укінці кінців, одержить перемогу. У цьому 
немає жодного сумніву!» Тож приймімо це!

Не забуваймо про слова Апостолів. Апостоли звіщають 
нам, у чому полягає суть спасіння – у єднанні з Богом. Для 
цього необхідні таїнства й Апостольство, а також – віра, 
любов і благодать.

проповідуватимуть те, що подобається людям і відповідає 
їхній думці (пор. 2-е Тимофія 4, 3). Саме це відбувається 
у сучасному суспільстві. Люди хочуть чути тільки те, що 
відповідає їхній думці й побажанням. Вони читають тіль-
ки ті книги чи статті в Інтернеті, які відображають їхню 
думку. Вони бажають мати справу лише з тим, що під-
креслює їхню думку. Такою є їхня правда. Усе решта їх не 
цікавить. З ними взагалі важко вести мову. Вони є заруч-
никами своєї думки. Це притаманно нашому часу; про це 
написано в Біблії, дві тисячі років тому було сказано, що 
саме це буде відбуватися.

П роповідуй слово й виконуй його, подобається воно 
тобі чи ні! Деяким християнам не подобається чути 
такі слова: «Людина, яка бажає наслідувати Ісуса 

Христа, має відмовлятися від дечого». Про це сьогодні годі 
проповідувати. Бо це щось негативне. Брати й сестри, це 
Євангеліє! Не я, а Господь сказав це: людина, яка слідує за 
Ісусом Христом, яка зазнає випробовувань, має приноси-
ти жертви й відмовлятися від дечого (пор. Матвій 16, 24).
Людина, яка наслідує приклад Ісуса Христа, має вести бо-
ротьбу зі злом. «Зло, ах, не говори про нього!» Мені дуже 
прикро, але воно все ще існує, і проявляє неабияку актив-
ність! У людини, яка не бореться зі злом, виникають про-
блеми з вірою.

Про смерть також не можна вести мову. Усі ми помремо, 
якщо Господь не прийде. Ти добре робиш, що час від часу 
розмірковуєш над цим і ставиш собі питання: «Що відбу-
деться, коли я помру?» Люди не бажають нічого чути про це.

А потім найжахливіше: суд. «Та як же так! Адже Бог лю-
бить усіх людей і хоче спасти їх. Припини, який ще суд! 
Він не узгоджується з Євангелієм». Так, Ісус Христос лю-
бить усіх людей і хоче, аби вони добровільно слідували на 
Ним. Але людина, яка не виконує цього, не зможе встояти 
перед Богом. Це і є суд. Адже не відбудеться так, що Бог, 
проявляючи доброту, прийме до Себе всіх людей. Є тільки 
один шлях: шлях вірного слідування за Ісусом Христом. 
Хто не бажає йти ним, той не встоїть перед Богом.

Я навів вам лише декілька прикладів. Вони також належать 
до слова, яке Апостоли звіщають і відповідно поступають.

ОСНОВНІ ДУМКИ:

Учення Апостолів учить нас, як отримати доступ 
до спасіння. Ми наполегливо засвоюємо учення Апо-
столів. Завдяки Апостольству Святий Дух направляє, 
наставляє й утішає нас.
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В «Одкровенні» Апостола Івана не раз зустріча-
ються слова «Гряду скоро!». В останньому розділі 
цієї книги воно повторюється багаторазово, аби 
привернути до нього особливу увагу. Таке пере-

конливе послання в кінці Біблії – це заповіт для кожної 
людини, яка вірить у Бога. Але коли саме відбудеться це 
«скоро»? Існує, щоправда, декілька різних припущень 
щодо часу написання «Одкровення», усе ж його відносять 
приблизно до кінця першого століття нашої ери; отже, 
воно було написано близько 2000 років тому. Ще до на-
писання цієї Книги, Ісус обіцяв Своїм учням, що прийде 
вдруге. У час перших християн Апостоли пильно зберіга-
ли цю обітницю і сучасні Апостоли роблять те саме. Але 
коли прийде це «скоро»?

Людям властиво сприймати індивідуально час. Діти, 
щойно вирушивши в дорогу, люблять запитувати, коли 
прийдуть до місця призначення. Життя триває довго, а 
тритижнева відпустка проходить, зазвичай, дуже швид-

ко. Можливо, хтось із нас є новоапостольським христия-
нином у третьому чи четвертому поколінні, а, отже, – не 
один десяток літ. У центрі кожного нашого богослужіння 
впродовж багатьох років звучить тема очікування скорого 
Пришестя Ісуса Христа. То ж коли відбудеться це «скоро»? 
Математики вирішили зробити Біблію об’єктом своїх до-
сліджень і вичислити час виконання Божественних обіт-
ниць. Вони запропонували чимало цікавих алгоритмів, та 
все ж не отримали бажаного результату. У 2-му Посланні 
Апостола Петра 3, 8 мовиться: «…що один день перед Го-
сподом, як тисяча літ, і тисяча літ, як один день». Отже, стає 
зрозумілим, що Божий відлік часу не можна звести до люд-
ських мірок.

Тоді, очевидно, невдало вибрано слово «скоро»? У жод-
ному разі! Людині властиво відкладати вирішення питань 
у довгий ящик, що нерідко перетворюється у хворобу. 
Отже, тепер можна зробити висновок, що слово «скоро» 
має швидше тактичне значення, але й це припущення є 
безпідставним. Бог не вдається до маніпуляцій. Його слова 
й діяння відзначені турботою, терпінням і любов’ю до лю-
дини. Готовність людини щодня радісно й палко очікувати 
на Друге Пришестя Ісуса Христа і відповідно жити є вира-
женням зрілості її душі: «Амінь, прийди, Господи Ісусе!» 
(Одкровення 22, 20).

Торстен Цізовскі

Гряду скоро!

АПОСТОЛ 
ТОРСТЕН ЦІЗОВСКІ

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 30.01.1967 р.

ПРОФЕСІЯ: комерційний директор

АПОСТОЛ з 30.06.2019 р.

РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Західна Німеччина
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

Дві відомі пісні, які належать 
до пісенного скарбу громад 
і хорів Новоапостольської 
церкви, вийш-ли з-під пера 

жінки, життя якої є цікавим і повчальним. 
Її звати Френсіс Рідлі Гавергаль. Це пісні з 
Новоапостольського пісенника: «Світло за 
тьмою» (№ 614) і «Боже, хай в житті моїм» 
(№ 245). Їхні слова були спершу написані 
англійською мовою, а потім перекладені на 
німецьку двома лінгвістично обдарованими 
мешканками Швейцарії, які склали також 
чимало текстів до пісень і переклали на 
німецьку мову велику кількість англомовних 
пісень: Йоганна Мейєр (1851–1921)
і Дора Раппард-Го -1923). Нам не вистачить 
місця, аби поділитися спогадами про цих 
трьох жінок.

Френсіс Рідлі Гавергаль народилася 
14 грудня 1836 року в містечку Естлі, Вустер-
шир, шостою у сім’ї дитиною. Її батько був 
англіканським священнослужителем і склав 
чимало церковних пісень. Френсіс виявила-
ся обдарованою дитиною. У трилітньому віці 
вона вже вміла читати. Коли їй виповнилося 
чотири роки, то самостійно читала Біблію. У 
сім років вона почала писати вірші, а у чо-
тирнадцятилітньому віці  досить добре роз-
мовляла шістьма іноземними мовами.

У 1852-53 роках її сім'я жила в Дюссельдор-
фі (Німеччина), де батько лікував очі. Після 
закінчення школи Френсіс Гавергаль працю-
вала гувернанткою. Потім вона присвятила 
себе приватним заняттям з богослов'я, му-
зики й іноземних мов. У віці 42 років вона 
померла від перитоніту.

Її пісні з нашого пісенного збірника сьо-
годні виконують не так часто, як це було 
раніше. На це, ймовірно, є декілька причин. 
Причиною рідкого виконання пісні «Боже, 
хай в житті моїм» є, ймовірно, слова про 

те, як віруюча людина радикально й завзя-
то вручає своє життя Богові, – сьогодні нам 
це годі збагнути. Окрім цього, у цій пісні 
вживається – зумовлений тодішнім часом –  
пишномовний і витончений стиль, який не 
притаманний сьогоденню. Наведемо два 
приклади: «Гріш, майно (золото й срібло), 
що я надбав, Ти прийми для Божих справ», - 
«майно» в англомовному оригіналі значить-
ся як «срібло й золото». І авторка мала на 
увазі саме це. З одного листа ми довідуємося, 
що Френсіс передала всі свої дорогоцінності 
в дар однієї місіонерської спільноти. Інший 
приклад: «Волю й серце забери, щоб просла-
вить трон Христа!». Такі метафори сьогодні 
не прийнято вживати.

Однак, попри такі зауваження, текст пісні 
змушує нас задуматися: як ми застосовуємо 
дари й таланти, якими Господь наділив нас?

Френсіс Гавергаль присвятила їх Господу. 
Чи готові ми також присвятити свої талан-
ти Господові? Суто особиста відповідь на це 
питання кожного зокрема відображає нашу 
готовність брати як християнин на себе від-
повідальність і працювати на благо Божої 
справи. 

До речі: Френсіс згадує у цій пісні про свій 
голос, яким вона славить Бога, і це не випад-
ково, бо в неї був чудовий голос і вона була 
солісткою відомого англійського хору.

Тепер стисло про другу пісню – «Світло за 
тьмою». З особистого архіву Френсіс: 1870 
року помер її батько; 1874 року її амери-
канський видавець збанкрутував, а вона за-
хворіла на висипний тиф; у 1876 році одна з 
її пісенних збірок перед самим друком безпо-
воротно згоріла внаслідок пожежі; 1878 року 
померла її мачуха. «Світло за тьмою, мир по 
війні, сміх за риданням, сонячні дні…» Вона 
знала, про що писала, і нехай реальність цієї 
пісні торкнеться нашої душі.

«Боже, хай в житті 
моїм…»

МІРКУВАТИ –
СЛІДУВАТИ
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М ені було сімнадцять 
років, і я навчалася на 
медсестру. Ми з мамою 
жили в невеликому 

старенькому будиночку. Коли це ста-
лося зі мною, то моя мама лежала в 
лікарні, а я залишилася вдома сама. 

Якось уночі – початок третьої го-
дини – хтось постукав у вікно і я 
прокинулася. Я швидко накинула 
халат і, недовго думаючи, відчини-
ла вхідні двері. Переді мною стояли 
двоє молодих людей. «Що вам тут 
треба посеред ночі?» – запитала я. Не 
отримавши жодної відповіді, я хотіла 
зачинити двері, як один з них просу-
нув ногу в двері й увійшов у мій бу-
динок  – у цей момент мені вдалося 
вислизнути з дому й опинитися на 
вулиці.

Саме тоді повз мене проходила моя 
колега зі своїм другом і ще з однією 
парою. «Отаке! Ти що робиш на ву-
лиці в халаті в такий пізній час?» – 
сміючись, вона звернулася до мене. 

Спочатку я подумала, що то вона 
вирішила пожартувати й підіслала 
мені двох молодиків, які саме зараз 
знаходилися в моєму домі. Тому я по-
просила її, аби вона допомогла мені 
позбутися цих незнайомців. Тоді 
друг моєї колеги та інший чоловік 
увійшли до мого будинку й прогнали 
непроханих гостів. Я зрозуміла, що 
саме Бог допоміг мені. Важко уявити, 
що могло б статися, якби Він не прий-
шов мені на допомогу. Наступного 
ранку – у нас з колегою була ранкова 
зміна – вона радісно привітала мене 
і наполегливо рекомендувала не від-
чиняти більше вночі дверей.

Нині мені 80 років, але пережите 
досі непокоїть мене. Свого часу воно 
вельми укріпило мою віру. Я була 
впевнена: не випадковістю було те, 
що в потрібний момент четверо мо-
лодих людей проходили повз мій дім. 
І з того часу я завжди була впевнена: 
Бог поруч, Він тримає Свою руку 
наді мною. С.Ф.

Бог 
допомагає 
у біді

Пережите нашою 
сестрою у молоді роки 
хвилює її по-особливому 
на схилі літ.  
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У біблійну епоху бідними вважали-
ся ГОЛОДНІ й БЕЗДОМНІ, а також 
люди, у яких, окрім будинку чи наме-
ту, не було жодних матеріальних благ. 

УДОВИ й СИРОТИ втрачали свій соціальний 
та економічний захист разом з втратою чо-
ловіка чи батька, які несли за них відповідаль-
ність. Якщо чоловік помирав, то у вдови зали-
шався єдиний вихід одружитися з його братом. 
Коли він одружувався з вдовою, то дбав про її 
дітей. Якщо цього не відбувалося, то вдова та її 
діти зазнавали велику нужду.

ПРОРОКИ, особливо Амос, Ісая та Єремія, 
засуджували безжалісне ставлення багатих лю-
дей до бідних. Вони розповідали, що бідність 

НЕ УГОДНА БОГОВІ, а тому її належить ска-
сувати. Бог захищає бідних, удів і сиріт. Вони 
зверталися до Нього по допомогу, тому бід-
ність пов'язували з побожністю. Ісус проголо-
шував БЛАГУ ЗВІСТКУ насамперед бідним 
людям. До них відносилися не тільки ті, хто не 
мав матеріальних благ, а й стражденні, прості, 
смиренні й принижені.

У ЗАПОВІДЯХ БЛАЖЕНСТВА Нагірної про-
повіді Ісус називав УБОГИХ ДУХОМ «блажен-
ними». Він обіцяв наситити бідних і голодних. 
Сам Ісус жив бідно і просив Своїх учнів відмо-
витись від майна, бо земні багатства були пе-
решкодою для істинного учнівства. Вони мали 
цілковито покладатися на Бога.

Бідні, вдови й сироти вважалися, відповідно до Мойсеєвого закону, такими,
що позбавлені будь-яких прав. Закон зобов’язував проявляти до них благодійність 
і не використовувати їхнє слабке правове становище.

Бідність

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

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»

ІЗ БІБЛІЇ
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Чутно плач і крики у дитячій кімнаті! Батьки роздратовано дивляться 
один на одного: що там знову трапилося? В олівця зламався грифель? Піа не 
знайшла відповідну сукню для своєї ляльки? У Макса знову приступ істерики? 
Ну що вони там постійно кричать, немов світ валиться!

Ти не одинокий у своєму горіТи не одинокий у своєму горі

          ЯК НАВЧИТИ ДІТЕЙ СПРАВЛЯТИСЯ ІЗ СТРАЖДАННЯМИ?
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Б атьки, бабусі й дідусі, брати й сестри, тітки, 
дядьки та сусіди знають: немовлята і маленькі 
діти плачуть – іноді багато, часто й довго. Лю-
дині, яка постійно знаходиться поруч з дитиною, 

потрібні стальні нерви. Усім нам властиво думати: «Та не 
плач бо так, нічого ж не сталося!» Ми тільки це не завжди 
озвучуємо. Але з погляду дитини трапилося щось ней-
мовірне, інакше вона б не плакала. Чи незначна ранка, чи 
щось одразу не виходить, чи тінь, що викликає великий 
переляк: у цей момент дитину охоплює тривожне почуття, 
викликане біллю, розчаруванням, страхом чи гнівом, і їй 
потрібно негайно надати допомогу. У такому випадку ми, 
дорослі, маємо серйозно ставитися до дитини та її почут-
тів. Ми маємо показати їй: «Ти не одинокий. Ти здатний 
приборкати свої почуття, а я тобі допоможу». 

Бачити дитину й серйозно ставитися до неї

У повсякденному житті ми постійно наражаємо себе 
на небезпеки. Ми можемо поранитися, якийсь прилад 
може вийти з ладу чи щось поламатися, чи будь-яка 
несподіванка може  дратувати нас. Ми, дорослі, уміє-
мо оцінювати ситуацію й збагнути, що трапилося щось 
незначне. Ми навчилися приборкувати свої почуття і 
справлятися з негараздами. А дітям треба ще вчитися 
цьому. Негативний досвід може викликати в них знач-
ний страх. У раптовому гніві, страху, болю чи роздра-
туванні вони шукають підтримки, яку ми, дорослі, зо-
бов’язані їм надати. Ми можемо показати дитині: «Я 
поруч з тобою. Я бачу тебе. Я чую тебе. Я співчуваю тобі. 
Я буду з тобою, поки все не прийде в норму». Виражаю-
чи дитячі почуття словами, як-от: «Я бачу, що ти зараз 
дуже злий/сумний, бо …» або «Ти дуже боїшся…», ми 
вчимо їх робити те саме. Адже ми є для них прикладом, 
як проявляти співчуття до інших і реагувати на прояви 
їхніх емоцій. І останнє, але не менш важливе: дитина ба-
чить, що її приймають разом з її негативними емоціями.

Дозволити немовляті поплакати – але не на-
одинці!

Прояв істеричних почуттів є викликом не тільки для 
дитини. Коли дитина істерично плаче, то нам, дорос-
лим, хочеться одразу втрутитися. Ми бажаємо при-
боркати цю негативну реакцію й подбати про те, аби 
в дитини було все гаразд. Немовля, яке плаче, беруть 
на руки і заколисують, йому пропонують соску і нама-
гаються якнайшвидше втамувати плач звуком «шшш», 
співом чи поцілунками й ласками. З одного боку, бать-
ки таким чином пропонують своєму малюкові безпеку 
й захищеність. А з іншого, плач маленького безпорад-

ного створіння і жалість до нього неабияк впливають 
на нерви батьків. Утім, у немовляти є тільки один спосіб 
покликати на допомогу. Своїм плачем дитина показує, 
що в неї щось не так. Як тільки до нього приходить до-
помога, то вона починає розуміти, що її почуття мають 
вплив і є результативними. Важливим етапом у розвит-
ку дитини є розуміння того, що вона з допомогою плачу 
чи крику може покликати на допомогу і це одразу ж діє. 
Однак якщо дитині класти в рот соску чи давати щось 
поїсти, як тільки вона починає плакати, аби вона якнай-
швидше заспокоїлася, то вона не навчиться приборку-
вати тривожні почуття. А їй треба навчитися боротися 
з негативними почуттями й долати їх. Аби домогтися 
цього, батьки  мають зрозуміти, що їхня дитина своїм 
плачем чи криком скаржиться, що в неї щось не так. 
Батьки, зазвичай, знають, чи потребує їхня дитина їжу 
чи тепло, які вони одразу можуть надати їй, а чи вона 
потребує чогось зовсім іншого. Якщо так, то їм треба 
перетерпіти плач дитини, бути просто поруч з нею і 
слухати її плач, і таким чином свідомо викликати в неї 
почуття безпеки й захищеності. Якщо батьки зосеред-
жують свою увагу на дитині й без зайвих слів і жестів 
підтримують її, то формують з нею цінний зв'язок. Так 
немовля здобуває досвід, що може довіряти своїм бать-
кам і що його чують і приймають навіть з його «дріб’язко-
вими» потребами.  

Справлятися з тривожними почуттями

У міру того, як немовля росте, воно вчиться виража-
ти те, що рушить його світ. До цього відносяться такі 
ситуації, як-от неправильно відрізаний шматок хліба, 
зубна щітка не того кольору чи прохання припинити 
грати, аби одягнутися. Такі ситуації можуть викликати 
внутрішній дискомфорт навіть у дорослих, які змушені 
дотримуватись часового графіку чи не хочуть викидати 
їжу лише тому, що вона була несмачно приготовлена. 
Тому до дорослих ставиться особлива вимога зрозуміти 
і визнати істинні почуття дитини, як-от сум наприкін-
ці ігрового часу чи безпорадність і розпач від того, що 
розрізаний шматок хліба неможливо склеїти докупи. 
Важливо в такому випадку бачити й почути дитину й не 
залишати її напризволяще у цьому горі. Треба докласти 
чимало зусиль, аби прийняти дитину в цій ситуації й не 
погрожувати їй чи применшувати її горе. Але потрачені 
зусилля вартують цього, адже дитина учиться таким 
чином справлятися у своєму житті з почуттями, викли-
каними прощанням, смутком чи гнівом. Якщо вона ще в 
ранньому віці пережила їх у безпечному оточенні своїх 
батьків і навчилася приборкувати, то створила важливі 
передумови для свого майбутнього життя.  
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страх (але точно не дитину чи сам страх!). Утім, батьки 
можуть уголос міркувати над тим, що монстр, очевид-
но, у такому поганому настрої, бо в нього немає друзів. 
Або, що йому треба просто помитися, аби не відлякува-
ти усіх через свій неприємний запах.

Бути прикладом Божої помочі

Усі ці заходи сприяють не тільки формуванню у дітей 
почуття їхньої цінності, а й умінню впевнено долати 
тривожні почуття. Ними ми водночас малюємо картину 
стосунків дитини з Богом: якщо ми озираємося на своє 
життя, то, ймовірно, згадуємо про тривогу, страх, пе-
чаль чи гнів – усе те, що викликало в нас безсонні ночі, 
а сьогодні здається нам таким незначним і кумедним. 
Якими ж мізерними вони здаватимуться нам у вічності! 
І все ж наш всемогутній і всезнаючий Бог прислухо-
вується до будь-якої молитви, Він бачить нашу нужду й 
підтримує нас, проявляючи велике терпіння. Якщо наші 
діти, переживаючи нужду чи горе, отримуватимуть від 
нас підтримку, то ми зможемо формувати у них уявлен-
ня про Божу допомогу, яке супроводжуватиме їх упро-
довж усього їхнього життя: Бог не позбавляє нас недо-
брих почуттів і не творить для нас на землі безтурботне 
життя. Однак Він запевнює, що перебуває поруч з нами 
і приходить на допомогу в скрутний час.

Проганяти монстрів

Окрім так званих фаз протистояння й автономії, ди-
тина переживає період, названий «магічним віком»: 
починаючи з трирічного віку, вона бачить і має спра-
ву з різними персонажами й живими істотами, які до-
росла людина не бачить, і про які не знає. Сюди вхо-
дять, зокрема, Дід Мороз чи великодній заєць, а також 
персонажі, що викликають страх, як-от монстри під 
ліжком чи темні примарні постаті. Ставмося до подіб-
них побоювань серйозно, якими б смішними чи легко 
спростовуваними вони не були. Ми можемо щовечо-
ра пояснювати дитині, що монстрів не буває, а також 
світити під ліжком лампочкою і показувати, що їх немає 
– та, як тільки світло гасне, вони мимоволі виринають 
у дитячій уяві й викликають у них велику паніку. На-
багато доцільніше зайняти сторону дитини і не дава-
ти їй жодних пояснень, а разом з нею обміркувати, як 
поратися зі страхом, і водночас залишатися у їхньому 
світі. Тут може, приміром, допомогти м'яка іграшка, що 
виконує роль вартового чи складена з подушок стіна, 
яка захищає від монстрів, що виповзають з-під ліжка. 
Діти часто мають свої власні уявлення, як краще посту-
пити.  Іноді доцільно запитати в дитини про певні де-
талі, приміром: «Як виглядає цей монстр?» або «Чому 
ти думаєш, що монстр такий страшний? Чи не потрібна 
йому наша допомога?». Якщо дитина любить малюва-
ти, то може разом з батьками намалювати свій страх 
(у вигляді, приміром, великої коробки з іграшками, аби 
монстр мав чим займатися усю ніч). Вельми ефектив-
ним методом є висміювання персонажа, який навіює 
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У червні 2022 року під час Міжнародного Зібрання Окружних Апостолів було ухвалено рішення 
про те, що з 1 січня 2023 року жінки у Новоапостольській церкві також можуть бути наділені 
повноваженнями й дорученнями сану. У зв’язку з цим Першоапостол опублікував спеціальний 
випуск «Провідні думки для богослужіння», в якому висвітлені основоположні засади цього 
рішення та висновки, що випливають з нього. Зі змістом цього спеціального випуску, який 
складається з п’ятьох частин, ми ознайомимо читачів журналу «Наша сім'я» у наступних 
номерах. У першій частині ми подамо короткий огляд процесу прийняття цього рішення і 
дамо визначення повноважень і доручень сану для жінок. Стаття наступного номеру буде 
присвячена богоподібності чоловіка й жінки та відповідним теологічним висновкам. 
У третій частині йтиметься про свідчення Нового Заповіту щодо становища жінки в гро-
маді. А четвертий випуск буде присвячений обранню Ісусом дванадцяти Апостолів і ролі 
жінок у громаді Новоапостольської церкви. Окрім цього, буде дана теологічна оцінка ново-
завітних свідчень. На завершення ми представимо огляд теоретичних і практичних виснов-
ків і дамо вказівки щодо зведення жінок у сан.

Жінка, заведена в санЖінка, заведена в сан
Про наділення жінок повноваженнями Про наділення жінок повноваженнями 

й дорученнями сану (частина 1)й дорученнями сану (частина 1)

          ЖІНКА У САНІ
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А постоли є «завідувачі тайн Божих» (1-е Корін-
тян 4, 1), тому вони стежать за вірним виголо-
шенням Євангелія і правильним здійсненням 
таїнств; вони покликані також турбуватися 

про порядок у церкві (див. КНЦ, п. 7.4.1). Апостольство 
під керівництвом Першоапостола має порушувати питан-
ня щодо порядку в громадах, який відповідає духу часу, і 
завдяки діянню Святого Духа отримувати життєздатні від-
повіді, що узгоджуються з Біблією. Якщо ж у Біблії немає 
однозначних відповідей, то Апостоли із спонуки Святого 
Духа й розмірковувань приймають самостійно життєздат-
ні рішення. Тільки так можна забезпечити формування і 
розвиток сучасного життя церкви й громад.   
Питання про те, чи чоловіки й жінки однаково достойні 
приймати повноваження і доручення сану, належать до 
тих, на які Апостольство має дати відповідь і прийняти рі-
шення на майбутнє. Питання про зведення жінок у сан пе-
ребуває у безпосередньому зв’язку з попередніми розмір-
ковуваннями й рішеннями щодо розуміння церкви, таїнств 
і сану.

Короткий огляд

Першоапостол Ріхард Фер під час перебування у цьо-
му сані постійно виступав з ініціативою щодо пояснення 
й уточнення вчення Новоапостольської церкви. Він дав 
розпорядження скласти теоретичну працю, в якій виразно 
й чітко представити вчення Новоапостольської церкви. У 
результаті цього був складений Катехізис, виданий у 2012 
році, тобто в час служіння Першоапостола Вільгельма Лє-
бера. У ході здійснення цього проекту в 2010 році відбулося 
ґрунтовне опрацювання Десяти положень Символу віри з 
коментарем, в якому викладені основні засади теоретич-
них позицій нашої церкви. У «Катехізис Новоапостольсь-
кої церкви» подано новоапостольське розуміння церкви, 
вирішальну роль приділили водночас різниці між види-
мою   і небезпомилковою церквою і невидимою і доскона-
лою Церквою Ісуса Христа. Виклад розуміння церкви та 
вчення про таїнства стало нововведенням в історії Новоа-
постольської церкви.  

У Катехізисі, щоправда, не представлене саме вчення 
про сан. Однак у ньому названі деякі істотні аспекти май-
бутнього вчення про сан і відкрито шлях для подальших 
розмірковувань. Прикладом цього є пояснення до п'ято-
го положення Символу віри, в якому наводиться різниця 
між саном і служінням, а також названо основні складові 
зведення в сан: «Людина, як сказано в цьому положенні 
Символу віри, здійснює свій сан не внаслідок рішення лю-

дини, а відповідно до Божої волі. Реалізація і втілення сану 
відбувається через апостольський сан. Сан й Апостольство 
безпосередньо пов'язані один з одним. Отже, діяльність 
апостольського сану передбачає духовне служіння (сан) 
(див. розділ 7). Поряд з саном у Христовій Церкві існують 
інші види служіння, які здійснюються без зведення у сан і 
передбачають звіщення Євангелія та працю на благо віру-
ючих громади. (…). 

Зведення у сан (духовне служіння) містить у собі три 
аспекти: «повноваження, благословення й освячення». 
Утім, вирішальне значення приділяється аспекту «повно-
важення», насамперед у випадку із служителями священи-
цького сану, бо вони за дорученням Апостола уповнова-
жені проголошувати прощення гріхів й освячувати Святе 
Причастя. Отже, у правильному звершенні таїнств Апо-
столами беруть участь священицькі сани. Правильне зві-
щення всеосяжної спасенної волі Бога здійснюється також 
священнослужителями завдяки «повноваженням», якими 
їх наділили Апостоли. «Благословення» передбачає Боже-
ственну підтримку й поміч від Святого Духа завдяки здійс-
ненню служіння як священицьким саном, так і саном дия-
кона. Аспект «освячення» указує на те, що Сам Бог у Своїй 
святості й недоторканності має намір діяти через цей сан» 
(КНЦ, п. 2.4.5).  

Робота над формулюванням новоапостольського ро-
зуміння сану велася з 2014 року. Згодом у 2019 році вийшла 
стаття «Новоапостольське розуміння духовного сану – ко-
ментар до глави 7 КНЦ», яка була опублікована у спеціаль-
ному випуску «Провідних думок» № 2/2022. «Повнова-
ження сану» і «доручення сану» – це основні поняття 
розмірковувань цієї статті. Їх ми коротко розглянемо далі.
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Апостол приймає від нього складання сану, коли його 
позбавляють сану або у випадку його смерті.

Визначення «доручення сану»: під час наділення служи-
теля церкви дорученням на нього покладаються права 
й обов’язки здійснювати своє служіння в межах пере-
даних йому повноважень сану в певних територіальних 
і часових рамках. Доручення сану завершується із змі-
ною ділянки відповідальності служителя церкви (носія 
сану), з його проводами на заслужений відпочинок, з 
прийняттям Апостолом від нього складання сану, з по-
збавленням його сану, а також у випадку його смерті».

Повноваження сану передбачають, серед іншого, здій-
снення таїнств, право зведення в сан і проголошення Бо-
жого слова. Доручення сану визначає, у якому середови-
щі – у громаді, окрузі чи регіональній церкві – виконуються 
повноваження сану. Таким чином, доручення сану доціль-
но розуміти як церковно правову а, отже, як прагматичну 
величину. 

Ні в Катехізисі, ні в пізніших розмірковувань щодо ро-
зуміння сану не сказано однозначно про те, що повнова-
ження й доручення сану передаються виключно чоловікам. 
Тільки термін «священнослужитель» указує на те, що носія-
ми сану є чоловіки. А, взагалі, сан має гендерно-нейтральне 
значення: «Людина (…) виконує свій сан не внаслідок рі-
шення людини, а з Божої волі» (КНЦ, п. 2.4.5). 

Визначення повноважень і доручення сану

У Катехізисі значиться, що «вирішальне значення при-
діляється аспекту «повноваження» (КНЦ, п. 2.4.5). У Ка-
техізисі йдеться також про доручення: «Священнослужи-
тель здійснює свій сан у межах даних йому повноважень. 
Для цього він отримує доручення від свого Апостола, який 
відводить йому ділянку роботи» (КНЦ, п. 7.8). У згаданому 
розділі щодо розуміння сану – на підставі рішення Зібран-
ня Окружних Апостолів – зобов’язуючим є таке: «Сан 
включає в собі як повноваження, так і доручення. Повнова-
ження сану носить теологічну, а доручення сану – церковно 
правову природу.

Визначення «повноваження сану»: повноваження сану 
ґрунтується на Ісусі Христі й наділяється Апостолом 
силою Святого Духа під час зведення у сан з наданням 
права діяти й говорити в Ім'я Триєдиного Бога. Повно-
важення сану передається у момент рукопокладення 
(зведення) у сан. Служитель церкви втрачає сан, коли 

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ

Висновок

Апостольство – Апостоли у єднанні з Першоапо-
столом – має доручення піклуватися під керівни-
цтвом Святого Духа про порядок у громадах, що 
відповідає духу часу. Питання про те, чи чоловіки 
й жінки однаково достойні приймати повноважен-
ня і доручення сану, належить до тих, на які Апо-
стольство має дати відповідь і прийняти рішення на 
майбутнє.  

Висновок

У теоретичних працях нашої церкви щодо розуміння 
сану не міститься теологічного обґрунтування того, що 
виключно чоловіки можуть бути зведені в сан. Звідси 
випливає питання, чи є виправданим з погляду біблій-
ного свідчення обмеження духовного сану чоловіка-
ми, зумовлене загальною християнською традицією, 
яка триває з другого століття. На це питання не можна 
належним чином відповісти, беручи до уваги рівно-
правність чоловіка й жінки в суспільстві, виражену в 
конституціях багатьох країн, однак можна відповісти, 
здійснивши теологічну оцінку біблійних фактів. Вирі-
шальне значення у зв'язку з цим має біблійне висловлю-
вання про людину як образ Бога, яке міститься в пові-
домленнях про створення світу.

Міжнародне Зібрання Окружних Апостолів
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Перебування Апостола Будника в регіоні «Україна-Захід»

Ф
от

о:
 Н

А
Ц

 У
кр

аї
ни

У суботу, 1жовтня 2022 року, уперше після тривалої перерви 
через пандемію короновірусу в церкві громади м. Тернопо-
ля відбулося Зібрання служителів церкви та їхніх дружин 

регіону «Україна-Захід» разом з Апостолом Будником. Після спіл-
кування і наснажливої молитви Апостола відбулося богослужіння 
Окружного Апостола (ОА) Міхаеля Еріха у відео-форматі.

В основу цього богослужіння ОА поклав слова з Псалма 100, 
2: «Служіте Господеві з радістю! Увійдіть перед Його обличчя ве-
селі!» Вельми цікавим, як випливає з проповіді ОА, є вибір біблій-
ної цитати для цього богослужіння, про що він, зокрема, сказав: 
«Коли готуєшся до богослужіння, то щиро молишся до мило-
стивого Бога, аби Він дав відповідний імпульс і слушні думки. Я 
залюбки поділюся з вами, як вибрав нашу сьогоднішню біблійну 
цитату. Щовівторка, як правило, я спілкуюся  через відео-зв’язок 
з Апостолом Будником з України та дев’ятьма окружними сана-
ми, які підтримують його працю. Вони розповідають мені про ак-
туальний стан справ у громадах України. А потім ми спільно мо-
лимося. На мене справляє неабияке враження те, що я постійно 
чую від братів: «Коли ми проводимо у громадах богослужіння, то 
сповнюємося великою радістю!» А один з братів додав: «Так! Коли 
ми перебуваємо в церкві, то не знаємо, звідкіля прилетять ракети чи бомби, зліва чи справа, спереду чи ззаду, та все 
ж проводимо богослужіння і це сповнює усіх нас неймовірною радістю». 

Спілкування з Апостолом Будником після цього богослужіння викликало також велику радість, приємність і за-
хоплення. Адже служителі церкви та їхні дружини через пандемію уже давно мали нагоду побути разом, поспілкува-
тися зі своїм Апостолом та один з одним.

22 НС, 12/2022

Спільне фото у Тернополі

Зібрання служителів церкви та їхніх дружин регіону 
«Україна-Захід» з Апостолом Будником. Тернопіль

Під час відео-богослужіння 
Окружного Апостола Еріха. Тернопіль

Відео-богослужіння 
Окружного Апостола Еріха
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НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | АПОСТОЛ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ

У неділю, 2 жовтня 2022 року, через канали YouTube відбулася пряма 
трансляція богослужіння Окружного Апостола (ОА) з нагоди Дня подяки 
за врожай. В основу цього богослужіння ОА поклав слова з Євангелія від 
Івана 6, 35: «Я – хліб життя. Хто приходить до Мене – не голодуватиме; хто 
в Мене вірує – не матиме спраги ніколи». У своїй проповіді ОА, зокрема, 
сказав: «Сьогоднішній День подяки за врожай нагадує нам, що ми, люди, 
абсолютно залежимо від Бога. Бог наділив Своє творіння силою і потугою, 
завдяки яким людині гарантується життя; Він також дав їй закон сівби й 
жнив (Буття 1,11 і 8,22)». Далі ОА вів мову про те, що хліб є синонімом до 
слова «пожива». У багатьох народів, які займаються вирощуванням хліба, 
він вважається святим. Шанування хліба є, відповідно до християнської 
традиції, також виявом вдячності Богові. Потім ОА продовжив: «Господь 
на прохання мешканців Капернаума, які потерпали здебільшого від бід-
ності й голоду, звершив чудо помноження хлібів і таким чином допоміг їм 
здолати земну нужду (Від Івана 6, 31-34). Водночас Він підкреслював, що 
Його доручення полягає не в тому, аби тамувати людський голод, а щоби 
спасти їхні душі(Від Івана 6, 38). «Як споживання хліба  – це важлива пе-
редумова життя людини, так і прийняття Ісуса Христа – це запорука осяг-
нення вічного життя. У нашій цитаті Господь зазначає дві важливі переду-
мови для спасіння і вічного життя: приходити до Нього і проявляти віру». 
Потім ОА навів із Священного Писання яскраві приклади прояву віри, 

завдяки яким відбулося чудо зцілення.Він, зокрема, розповідав про жінку, яка дванадцять років нездужала на кровот-
ечу; вона«приступила ззаду до Христа й доторкнулась до краю Його одежі й одужала». На це Ісус мовив їй: «Бадьорися, 
дочко! Віра твоя спасла тебе». – Це метафоричний образ зцілення духовних хвороб, як-от непримиренності, заздрощів 
чи злоби (Від Матвія 9, 18-22). Про зцілення сліпого жебрака у Єрихоні: Ісус сказав до нього: «Іди, віра твоя спасла 
тебе. І він негайно прозрів та й пішов дорогою за ним» (Від Марка 10, 46-52). – Якщо людина духовно сліпа, то не ба-
чить шляху, який веде до спасіння, тому не слідує за Христом. Про жінку, яка була грішницею у місті, прийшла в дім 
фарисея, де саме перебував Ісус, вона каялася у скоєних 
гріхах, плакала й своїм волоссям витирала ноги Ісуса. 
Він же промовив їй: «Віра твоя спасла тебе; іди в мирі» 
(Від Луки 7, 36-50). – Якщо ми проявлятимемо віру й 
щиро визнаватимемо свої гріхи, то Господь сповнить нас 
Своїм миром. Про одного з десяти прокажених, який піс-
ля одужання повернувся до Ісуса й славив «великим го-
лосом» Бога. Він був самарянин. Ісус же сказав до нього: 
«Встань, іди: віра твоя спасла тебе» (Від Луки 17,11-17).
– Пр оказа є символом гріху. Тож славімо завжди Господа 
за Його милість. 

«Отже, приходити до Господа й проявляти віру оз-
начає приймати Його вчення і слідувати за Ним. Саме 
так ми осягнемо мету нашої віри», – завершив свою про-
повідь Окружний Апостол. 

День подяки у м. Івано-Франківськ День подяки у м. Одеса

День подяки у м. Тернопіль

Запоріжжя. Пряма трансляція БС 
Окружного Апостола з нагоди Дня подяки
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ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА

На південь від Дунаю, у Нижній Баварії, у так званому Ґойбодені розташований муні-
ципалітет Штефанспошинґ. Там у містечку Ло знаходиться паломницька церква «До 
Святого хреста» – одна з найпрекрасніших у Баварії церков, побудована в стилі ба-
роко та рококо. Тут працювали відомі художники, як-от мюнхенський придворний 
архітектор Джованні Антоніо Віскарді, що творив у стилі бароко, а також придворні 
художники Франц Ксав'єр Фейхтмайр і Крістіан Вінк, які приїхали з Мюнхена, аби 
між 1768 і 1772 роками реставрувати церковну споруду в стилі пізнього рококо. Хо-
рова фреска, частина якої зображена тут, належить також Вінку. На ній показано 
Мойсея з бронзовим змієм, біблійну історію про це можна знайти в Числах 21, 8. Че-
рез тривалу мандрівку пустелею в ізраїльтян увірвався терпець і вони не проявляли 
вдячність Мойсеєвому керівництву. Тоді Бог наслав на них змій, чимало ізраїльтян 

отримали укуси й померли. Коли ізраїльтяни усвідомили свій гріх, то звернулися до Бога по допомогу: Бог звелів Мойсею 
виготовити бронзового змія, і кожен, хто звертав свій погляд на цього змія, навіть після укусу змії спасався.
ДЕ У НОВОМУ ЗАПОВІТІ ЗГАДУЄТЬСЯ ПРО ЦЕ?
(Відповіді див. на стор. 2)

1. Як ще у Святому Писанні названо Єроваала? 
А) Гедеон
Б) Ісус
В) Авесалом
Г) Йона

2. Хто схиляв Йосифа в Єгипті до гріха? 
А) жрець бога Вона
Б) дружина Потіфара
В) виночерпій фараона
Г) дочка візира

3. Як, відповідно до інших джерел, названо гору
Сінай?
А) Фавор
Б) Карміл
В) Хорив
Г) Сеїр

4. Хто був найважливішим богословським опонентом
Мартіна Лютера?
А) Філіп Меланхтон
Б) Йоханнес Ек
В) Жан Кальвін
Г) Ульріх фон Гуттен

5. Якого таїнства немає в Католицькій церкві?
А) конфірмація
Б) хрещення
В) Святе Запечатання
Г) помазання хворих

6. Як називають ангелів, які звертаються до Бога словом 
«святий» (Ісая 6)?
А) Елохіми
Б) Серафими
В) Херувими
Г) Таннаїми

7. Хто склав текст до пісні № 60 «Всі дякуймо Творцю»?
А) Ісус Стеґманн
Б) Альберт Кнапп
В) Фрідріх Дорр
Г) Карл Фрідріх Вільгельм Брокгауз

8. Якою мовою спершу було написано Новий 
Заповіт?
А) давньогрецькою мовою
Б) давньоєврейською мовою
В) латиною
Г) давньоперською мовою

9. Який Ангел згадується у Біблії як Архангел?
А) Уриїл
Б) Михайло
В) Рафаїл
Г) Єреміїл

10. Ким був за фахом Генріх Вільгельм Йозіас Тірш?
А) художником
Б) міністром Баварії
В) лікарем із захворювань легень
Г) теологом, професором богослов'я
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